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Аңдатпа 

Бұл дипломдық жобының басты мақсаты Нұржанов кенорындағы  БОТЭС-

пен жабдықталған және жоғары газқұрамды кенорындарында ұңғы өнімділігін 

арттыру мақсатында жүргізілетін әдістердің тиімділігін талдау болып табылады 

Дипломдық жоба негізгі 6 бөлімнен тұрады. Арнайы бөлімде БОТЭС 

жабдықталған ұңғылардын өнімділігін арттыру мақсатында сепаратор, 

диспергатор және жаңа технологиялық тәсілдер жайлы айтылған 

Және де бұл жобада мұнай кен орнының геологиясы, БОТЭС 

қондырғысын және сепаратор таңдау есептері кен орынның пайдалану тәсілнің 

тиімді тәсілдері, жаңа технологиялардың қолдані, экономика және экология 

мәселелрі  қарастырылған 

  Аннотация 

Основной целью данного дипломного проекта является анализ 

эффективности методов, проводимых с целью повышения производительности 

скважин на высокогазосодержащих месторождениях и оборудованных БОТЭС 

на месторождении Нуржанова. 

Дипломный проект состоит из 6 основных разделов. В спецчасти 

говорится о сепараторах, диспергаторах и новых технологических подходах с 

целью повышения производительности оборудованных скважин БОТЭС. 

Также в данном проекте предусмотрены геология нефтяного 

месторождения, расчеты выбора УЭЦН и газосепаратора, эффективные 

способы эксплуатации месторождения, применение новых технологий, 

проблемы экономики и экологии. 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

The main purpose of this diploma project is to analyze the effectiveness of the 

methods carried out to improve the productivity of wells in high-gas fields and 

equipped with ESS at the Nurzhanova field. 

The diploma project consists of 6 main sections. The special unit refers to 

separators, dispersants and new technological approaches to improve the productivity 

of equipped wells ESP. 

This project also provides for the Geology of the oil field, ESP and gas 

separator calculations, effective methods of field operation, the use of new 

technologies, economic and environmental problems 

 



Пайдаланылған қысқартылған сөздер тізімі 

 

БОТЭС – батырмалы ортадан тепкіш электрлі сорап 

СКҚ – сорапты компрессорлы құбыр 

Ю – юра  

Т – триас  

ҰГЗ – ұңғымаларды геофизикалық зерттеу 

СМЖ  – су мұнай жапсары 

ДҚКҚ – деңгейдің қалыпқа келу қисығы 

ҚІӘ - қалыптасқан іріктеу әдісі 

МАК – мұнайды алу коэффициенті  

ҚҚҰ – қабат қысымың ұстау 

ОТС – ортадан тепкіш сорап 

ҚСЖ – қабатты сумен жару 

ББҚ – бастапқы баланстық қоры  

БАҚ – бастапқы алыну қоры  

АБҚ – алынған баланстық қор  

ГСҚ – газ сұйықтықты қоспа  

ШТСҚ – штангалық терең сорап қоңдырғысы 

БЭҚ – батырмалы электірлі қозғалтқыш  

ЕАҚ – еңбек ақы қоры 

ПӘК – пайдалы әсер коэффициенті    

ЖҚ – жалақы қор 
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Кіріспе 

Еліміздің экономикалық дамуындағы негізгі атқарушы рөлді мұнай газ 

саласы орын алады. Мұнай мен газдың мол қоры Республикамыздың батыс 

аймақтарын және оңтүстік аудандарын алып жатыр. Әсіресе мұнай мен газға 

мол шоғырланған Каспий маңы аймақтары мен Солтүстік Маңғыстаау бөлігі 

болып табылады. 

Осы аталған аймақтардағы кен орындарда мұнай мен газды өңдеу және 

пайдаланудың негізгі тәсілдері өз тиімділіктерін жоғалту үстінде. Өндіру 

тиімділігін арттыруға рационалды игеру жүйелерін және тәсілдерін қолдану, 

қабаттар мұнай бергіштігін арттырудың қазіргі жаңа әдістерін кеңінен еңгізу 

және прогрессивтік технологиялық процестерді пайдалану арқылы қол 

жеткізуге болады 

Жобамыздың басты мақсаты Нұржанов кенорындағы  БОТЭС-пен 

жабдықталған және жоғары газқұрамды кенорындарында ұңғы өнімділігін 

арттыру мақсатында жүргізілетін әдістердің тиімділігін талдау болып 

табылады. Ал практикалық маңыздылығы – сорапты қабылдауда, оның 

тиімділігін арттыру үшін жоғары газ факторымен күрестің түрлі әдістерін 

талдау және ұсыну. 

Нұржанов кен орнында БОТЭС - ты қондырғылары өнімді арттыру үшін 

таптырмас жабдық болып есептеледі, бірақ жұмыс жасалу процестері үлкен 

қиындықтарға тап болады. Ұңғыманы сорапты пайдалану кезінде негізгі 

қиындататын факторлардың бірі сорапты қабылдауда сорылатын өнімде еркін 

газдың жоғары болуы болып табылады. Өндіру ұңғымаларының құбыр 

сыртындағы кеңістігінде мұнайды көтеру кезінде газ бөлінетін заттар 

жиналады. Сорап-компрессорлық құбырлар мен шегендеу бағанасы 

арасындағы кеңістіктегі газдың артық мөлшері газогидраттардың пайда 

болуына, ұңғымадағы динамикалық деңгейдің артуына әкеледі. 

Динамикалық деңгей қорытынды мәнге жеткен кезде батырмалы сорапты 

қабылдаудағы газ құрамының шамасы рұқсат етілген мәннен асып түседі және 

сонда берілістің үзілуі және мұнай өндіру толықтай тоқтатылады. Динамикалық 

деңгейдің төмендеуінің салдары сорапты түсіру тереңдігін арттыру қажеттілігі 

болып табылады, бұл қосымша шығындармен: сорап-компрессорлық құбырлар 

мен электр кабелімен, СКҚ бағанасына әсер ететін жүктеменің артуымен 

байланысты.  
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1  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ  

 

1.1 Кен орны туралы жалпы мағлұматтар. 

 

Орталык-шығыс Прорва кен орнына Қазақстан Республикасының  №497 

30.05.2003 жылғы қаулысы бойынша Қазақстан Республикасының енбегі сіңген 

мұнайшысы Сагидолла  Нуржанов аты берілген. 

С.Нуржанов кен орны Каспий манындағы мұнай-газ бассейнінің тұз үсті 

шөгінділерінен 40 жыл бойы негізгі мұнай өндіруді камтамасыз етіп жатқан 

негізгі кен орындарының бірі болып табылады. 

Ен жақын елді мекендер Қошағыл, Қаратон, Құлсары ауылдары осы кен 

орнынан солтүстік жане солтүстік-шығыста сәйкесінше 70,140,160 шакырым 

қашықтықта орналасқан. 

Кен орнының осы елді мекендермен байланысы асфальт жол аркылы іске 

асырады. Жақын темір жол станциялары- Құлсары мен Бейнеу, Макат-

Мангышылак темір жолында орналаскан. 

Ауыз сумен кен орны Макат- Сарғамыс аркылы өтетін су құбыры арқылы 

Аму-Дариядан әкелінеді. Бұрғылау жұмыстары үшін альб горизонтындағы 

қабат суы колданылады. Электр энергиясымен жабдықтау Атырау электр 

желілері арқылы жүзеге асады. 

Ауданнын ауа райы шұғыл континентті. Жазы ыстық және құрғақ, 

температура +40-500С-қа дейін жетіп, ал кыста кары аз катты желдер соғады, 

температура -250С-ге дейін жетеді. Жыл бойғы басым жел бағыты оңтүстік-

шығысқа қарай бағытталады.  

1954-1955жж гравимертикалық және сейсмикалы жұмыстар нәтижесінде 

құрылымы анықталып брахиантиклинальді типтегі кең бағытталған III 

шағылысқан горизонттың жазық құрылымын ашқан. 

1959жылы терең барлау бұрғылау жұмыстары басталды. №1 ұнғыманы 

бұрғылау нәтижесінде Шығыс Прорвада юра дәуірінің шөгінділерінде 

өндірістік  мұнайгаздылылық қабатының бар екенін анықталды және 1963 

жылдан бастап сынама пайдалану басталды. Мұнай және газ шоғырлары 

жоғарғы және орта  юра дәуірінің– I, II, III, IV горизонтына ұштасқан. Мұнай 

мен газдың негізгі өндірістік қорлары келловейдің II-ші горизонтында 

орналасқан. 

КазНИГРИ институты 01.01.2000ж  зертеуі бойынша  мұнай мен ерітілген 

газдың бастапқы қор  есептеулері жүргізілді , ГКЗ КР (ХАТТАМА №5900-У-05  

09.06.2000Ж) сәйкес бекітілген . Батыс алаңы бойынша бастапқы баланыстық 

мұнай коры 14 304,2 мын тонна және 6 443,7 мын тонна С1 дәрежесі бойынша  

алынған ; 4 462,мын тонна  баланстык және 1969,7 мын т С2 дәрежелі бойынша  

алынатын . Баланстық ерітілген газ коры: 3 274,8 млн. м3 және 1 475,8 млн. м3 

С1  дарежесі  бойынша алынатын; 1093,4 млн.м3 баланстык жане 451,1млн.м3  

С2   дарежесі бойынша өндірілетін мұнайды құрады . 

Кен орны табиғи режимде белсенді сұлба суы арыныны әсерінен кейбір 

блоктарда  газ  телпектерінің кеңею салдаруымен игерілуде . 
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Пайдалануға барлық өндіруші ұңғылар фонтанды әдіспен енгізілді. 

Фонтанды ұнғыларының бастапқы орташа шығымы 35-60 т/тәу құрайды. 1983ж 

бастап фондандаудың бәсеңдеуі салдарынан механикалық пайдалану әдісіне 

көшу басталды. Негізгі пайдаланушы объект өнімді Ю-II келловейлі  горизонт  

болып табылады. Бастапқы қабат қысым 25,4 МПа -ды құрайды, ал ағымдағы 

қабат қысымы 19,0 - 21,0 МПа-ды құрайды. Кен орнында 01.05.2008 ж 

мәліметтер бойынша 268 скважина бар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.1 –Шолу картасы. 
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1.2  Кен орынның геологиялық құрлысы мен литолого-стратиграфиялық 

жағдайы 

С.Нуржанов кен орнында бұрғыланған ұңғылармен 3550м тереңдікке дейін 

палеозой-мезокайназойлы қалындықтағы шөгінділер ашылған (64. ұнғы) 

Оның тілімінде пермдік, триас, юралык, бор, палеоген және төрттік 

жүйедегі тау жыныстары анықталған. 

Стратификация, тілімнің литологиялық мінездемесі және шөгінділер 

калындығы №2 Боранкол тiреу ұңғымасымен салыстыру каротажы  негізінде 

берілген және осы ауданға тиісті кернді сипаттау арқылы анықталған .  

Перімдік жүйе – Р 

Төменгі бөлім – Р1 

Кунгур ярусы - Рк 

Ярустын жоғарғы бөліктерінің шөгінділері кепрекпен көрсетілген (гипс, 

ангидрит, терригенді жыныстарымен қабыршықталған),ал төменгі бөлігінде ак 

кристалды тұзбен көрсетілген. Кунгур ярусынын ең тереңде ашылған жері 83 м 

құрайды. (81 ұнғы) 

Пермотриас жүйесі – РТ 

Казіргі кезде жоғарғы пермдік және триас шөгінділерін бөлу қиын 

болғандықтан, бұл жұмыста жоғарғы перм және триас шөгінділері бөлінбей 

қарастырылады , сондықтан да пермотриас деп каралады.Тiлім ашык сұр, қара 

сұр және қоңыр құмтасты саздардың алмасуымен көрсетілген. Саздар ашық сұр 

және жасылды сұр майда дәндi слюда құмдары және құмдақтардың 

қатпарларымен кезектеседi. Пермотриасты шөгінділер қалыңдыгы 230 м-ден 

580 м-ге дейінгі аралықта тербеледі.  

Юра жүйесі – J 

Юра жүйесінің шөгінділері төменгі, ортанғы және жоғарғы бөлімдерінде 

көрсетілген.  

Төменгі бөлім – J1 

Төменгі юра шөгінділері құм және ұсақ түйіршікті, орта түйіршікті 

құмтастармен және де жиi су сақтағыш аса үлкен емес құмтасты сазды 

қабатшалары кездесетіндігімен, құрамында өсiмдiк қалдықтары 

болатындығымен көрсетілген.  

Шөгінділер қалыңдығы 16-79 м. 

Орта бөлім – J2 

Орта юра тiлімі литологиялық тұрғыдан сұр түсті құм-сазды шөгінділерінің 

қабаттасуымен көрсетілген. Аз мөлшерде көмірлі саздар мен қоңыр көмiр 

қабаттары кездеседі. Құмдар боз және қоңырлау - боз, майда және орта 

түйіршікті, сазды. Құмтастар майда және орта түйіршікті, әктасты өсiмдiк 

қалдықтарымен көрсетіледі. 

Шөгінділердің калыңдығы 624 м -ге жетеді. 

Жоғарғы бөлім – J3 

Жоғарғы юра құрамында келловей, оксфордты және волж ярустары 

кездеседі. 

Келловей  ярусы –J3cl 
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Құмтастар қалыңдықтарымен , алевролиттер, сазды көмір және көмiрдiң 

жұқа қатпарларымен, саздарды қатпарлардан тұратын аргиллиттерiмен 

берілген. Шөгінділер қалыңдығы 256 м жетеді. 

Оксфорд ярусы -J3ox 

Ярустың шөгінділері құмды – саз жыныстармен, алевролиттермен 

көрсетілген. Ярустың жоғарғы бөлiгiнде сазды - карбонат  шөгінділері 

орналасқан. Саздар сұр , жасыл-сұрлы флораның таңбалықтарымен. Ярус 

калындыгы 18-51 м құрайды. 

Волжс ярусы -J3v 

Шөгінділер  саздар және мергелдердiң әктастың  астында қатпарлары бар 

тығыз әк тастарымен көрсетілген. Әк тастар сұр , қоңыр сұр , жұқа және майда 

түйіршікті. Волжс шөгінділерінің калыңдыгы 146 –дан 316 метрге дейін өзгеріп 

тұрады . 

Бор жүйесі - К 

Төменгі бөлім – К1 

Валанжин ярусы - К1v 

Төменгі бөлігінде  құмтастардың  берiк қабаттасуымен сұрлы, жасыл-сұрлы 

мергел, әк тас және доломиттiң қатпарларымен берілген. Жоғарғы бөлігінде 

саздар сұр  жасыл реңмен, тығыз, кей жерлерінде карбонаттардан тұрады. 

Қалыңдығы  64 –тен 94 м дейін . 

Неоком  ярус асты - К1 ne 

Готерива саз - карбонат – құмды будасына және көбiнесе баррема сазды 

будасына бөлшектенедi.  

Саздары қою сұр , жасыл сұр , тығыз. Құмдтастар сұр,жасыл сұр, ұсақ және 

орта түйіршікті, полимикты.   

Мергел және әк тастар сұр , жасылдау сұр .  

Неокома қалыңдығы  407-512 м шектерде өзгереді. 

Апт ярусы - К1а 

Апттық ярусының шөгінділері барремдiк ярустың шайылғыш беттерiнде 

жатады. Литологиялық тұрғыдан саздары қою сұр түсті , тығыз слюдалармен 

және аз цементті жұқа түйiршік слюдлы құмының нәзiк жұқа қабаттарымен 

көрсетілген. Апттық шөгінділер тілімінде құмтастар, құмдар және мергелдер 

қабаттары кездеседі.  

Апттық ярустын калындығы 62-120 м аралығында өзгеріп тұрады. 

Альб  ярусы - К1 al 

Альб ярусы өз ішінде   3 яруска бөлінеді: төменгі ,орта, жоғарғы .  

Альб ярусының қалындығы  505ден 548 м дейінгі аралықта  жатыр . 

Төменгі альб асты ярусы - К1al1 

Негізі базальт құмды горизонтынан , ал жоғарғы жағынан басым бөлігі қою 

сұр, тығыз, ұстағанға майлы саз, кейде линза тәрізді глауконитті ұсақ 

түйіршікті құм қосылыстарынан тұрады.  

Кұмдары ашық – жасылды сұр, ұсақ түйіршікті, нашар тығыздалған және де 

құрамына  өсiмдiк қалдықтары қосылған.  

Орта альб асты   ярусы - К1al2 
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Құм мен саздын каббатасуымен көрсетілген. Орта альб шөгінділерінен 

төменгі альб калдыктарынан айырмашылыгы ашык түсті жане құмды болып 

келеді . 

Жоғарғы альб яруыс - К1al3 

Жоғарғы альб ярусы саздың қатпарлары бар құммен қосылган. Құмдар 

жасыл-сұр, ұсақ түйіршікті, слюдалы, нашар сазды борпылдақ болып келеді. 

Саздар сұр , қою сұр , алевритті  және тығыз. 

Жоғарғы бөлім – К2 

Жоғарғы бор қабаты сеноман, турон+коньяк, сантон, кампан, маастрихт 

және дат ярустарымен көрсетілген. Жоғарғы бор қабатының қалыңдығы 278-

504 м құрайды. 

Сеноман ярусы - К2cm 

Құм және құмтастың  қатпарларынан тұратын  сазбен көрсетілген. Саздар 

жасыл-сұр, ак-сұр алеврит катпарларынан құралған алевритті,құм  

қабыршықтары ұсақ өсімдік қалдықтарымен, арасында берік жасыл  сұр құмтас  

және мергел , жасыл  сұр кепректорлар  бар. 

Турон - коньяк ярусы - К2t+cn 

Басым бөлігі жасыл сұр мергельдермен көрсетілген . Ярустың тілімі барлық 

жерінде фауна сыныктары мен көмiрленген өсiмдiк қалдықтары кездеседі. 

Сантон ярусы - К2s 

Сантоннын жоғарғы және төменгі бөлігі мергелмен біріккен, ал ортанғы 

бөлігі әк бор мен жасыл түсті сазды бор катпарлары көрсетілген. 

Кампан ярусы -К2cp 

Жоғарғы бөлігінің басымы көк боз мергел, тығыз алеврит,сазбен 

көрсетілген.Орта бөлігінде бор катпарлары мен борға ұқсас ашык боз сазды 

өсімдік калдығы кездеседі  

Маастрихт ярус-К2m 

Литология басымы мергель мен бордын кабаттсауымен көрсетілген. 

Мергель кара - сұрлау-жасыл, тығыз, берiк, орындармен  фаунаның сынықтары 

және күйелер кездеседі. Бор ак, кей жерінде жасыл ренді. 

Дат ярусы - К2d 

Ярустың  шөгінділері ак, морт бор катпарларымен акшыл жасыл сазбен 

көрсетілген. Ярустың жоғарғы бөлiгiнде қою сұр , сазды, өте тығыз, берiк 

мергель  жатыр.  

Палеоген жуйесі – Р 

Палеоген жүйесі трансгрессті түрде  дат ярусының катпарларында жатыр. 

Шөгінділер мергельдің кірпішті кызыл түстен жасыл сұр түске дейінгі , 

жасылдау сұрлы әк тас, жасыл сұр сазды , жұка ақ тасты кабаттарының 

кабаттасуымен көрсетілген. Катпарлар калындыгы 275 м. - ден 376 м –ге 

дейінгі аралықта өзгереді. 

Төрттік жүйе - Q 

Төрттiк жүйенiң  шөгінділері  байланыстырушы саздар және сарғыштар – 

сұр сазды құмдардың, жасыл-сұр құмдардын қабаттасуымен көрсетілген.  

Төрттік жүйенің калындыгы 10-65 м аралығында өзгеріп тұрады. 
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Литологиялық өнiмдi кабат құмтастардың, сазды алевролит және 

аргиллиттердің алмасуымен көрсетілген. Коллекторлары жұқа және ұсақ 

түйіршікті сазды құмтастар болып табылады.  

 

 
Сурет 1.2- С.Нұржанов кен орнының тұз үсті шөгінділер  

қимасына типтік сұлба 
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1.3  Тектоника 

Тектоникалық тұрғы бойынша С.Нұржанов кен орны  Каспии теңiзi 

деңгейінің Оңтүстiк – Ембi көтеруiнің периклиналық  бөлiгiнiң оңтүстiк-

батысында орналастырған. 

Құрылымы бойынша Прорвалық топтың құрылымы кең бағытта созылған 

антиклиналь болып келеді. 

Ұзын өсті көтерілуі бойынша мұнай кен орындары келесi құрылымдарда 

топталады: Теңiз Прорвасы , Батыс Прорва, С.Нұржанов және Ақтөбе. 

С.Нұржанов құрылымы тұзды күмбездің тұз ядросы  тереңде орналасатын 

типтіне жатады және жақсы көрсетілген екі күмбез жинтақтарына бөлінеді : 

Шығыс және Батыс. 

Шығыс төбесi 2 төбелермен күрделенеді - шығыс және батыс. Шығыс төбесi 

тұз жатуының ең төменгi денгейімен - 3240 м және 1700 х 1400 метр 

өлшемдерiмен субмеридиональды созылып жатуымен анықталады. Субендiк 

созылган Батыс төбесi тереңірек орналасқан (тұздың төбесі 3300м тереңдiкке 

жатады), нашар дамыған, оның өлшемдерi 250 х800м. Шығыс төбесiніне тұз 

үстiндегi құрылымы Шығыс Прорва сәйкес келедi. 

Орталық Прорвасы тұз құрылым сәйкес келетiн батыс төбесi 3Д суретке 

түсіру ауданнан сәл солтүстiктеу орналастырған. 3200 м тереңдікте 311-шi 

скважинамен бұл жерде ұңғымағымен кунгур жинаулар ашылған.  

Шығыс Прорваның солтүстiк баурайында төбесi солтүстiкке доға тәрiздi 

бұрылған күрделі сатылардың бар болуымен бейнеленедi. Тап осы саты негiзгi 

түсіру жасаушы элемент болып, тұз үсті шөгінділерін осы ауданда екі қанаттқа 

бөледі: көтерінкі Оңтүстiк және түсірілген Солтүстiк-шығыс. Ұқсас 

сатылардың бар болуы себебінен Орталық Прорва үшiн де есептейдi. 

Сонымен, негізгі құрылымжасаушы элемент мезозой кешенi шөгінділерін 

анықтауға негізгі кілт болып табылатын екі доға тәрізді субпаралельді тұзды 

құрылымдар ауданы болып табылады. Оның төбесі сатылармен күрделенеді ол 

өз кезегінде тұз үсті құрылымдарында Орталық Прорвада түсіру жасаушы 

элемент болып табылады.  

Мұндай мүшелену нәтижесінде мезозой құрылымының үш сәулелi 

құрылысы анықталды және ол  Оңтүстiк қанат көтерілулеріне және Солтүстiк-

батыстар қанаттың түсірулеріне және Солтүстiк-шығысты қанаттарына бөлінді  

Жоғары жатқан тұз үстiндегi триас шөгінділері T-4 өнімді горизонттың 

табан бойынша құрылымдық құрастыруларын сипаттайды. 

T-4 горизонтының беткейі үлкен көтеріліңкіленген екі антиклинальды 

көтерілулері бар алаң. Олардың әрбірі бұзылу жүйесі бойынша күрделенген. 

Прорва Шығыс антиклиналдық көтерілімі доға тәрізді формалы 

түсірулермен (F2) екі қанатқа - бөлінеді көтеріліңкіленген Оңтүстік және 

түсірілген Солтүстік. Оңтүстік қанат субмеридиналды созылған (F3) 

түсірулерімен өз  алдында екі алаңға бөлінеді- көтеріліңкіленген оңтүстік және 

түсірілген солтүстік- шығыс. Бұл  қанаттың  құрылысын  күрделендіретін F3 



19 

 

түсіруі бірінші рет анықталды. Қызықтыратын жайыт бұл Шығыс  көтерілудің 

шекарасында негізгі түсірулерге сәйкес келетін кіші амлпитудалы 

бұзылулардың бар болуы, бірақ құрылымды карта бетінде бұл көріністер оның 

аз ампилитудалы болған себебінен көрсетілмеді . 

Шығыс Прорваның түсірілген Солтүстік Шығыс қанаты өз алдында 

моноклиналь болып табылады. Ол негізгі түсірудің ішкі бұрышында өлшемі 

бойынша аса ескерілмейтін сыртынан дизъюнктивамен шектелген мұнай 

қақпандарын құрады.  

Прорва Шығыс құрылымын екі қанатқа бөлетін негізгі F2 түсірім жоспарда 

доғал бұрыш формасында болады және максималды күмбездің орталық 

бөлігінен 140 м шамасында амплитудасын алады. 

Солтүстік бағытта ол өз амплитудасын азайтады 30 метрге шейін және 

жұмыс ауданының шекарасының сыртына қарай өшуі мүмкін. Батыс бағытта да 

осындай көрініс орын алады. Бұнда түсірілім амплитудасы Шығыс Прорва 

және Орталық Прорва біріктірілетін ауданда 0 метрге дейін кішірейеді. 

Орталық Прорва тұз үсті құрылымы Т-4 горизонтының табаны бойынша 

311-ші ұнғы ауданында жартытөбе түрде F1 түсіріліміне кірген болады. Оның 

минималды төбесінің 3126 метрде белгіленген. 

Сурет 1.3-С. Нұржанов кен орнының геолого -литологиялық кескіні 
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Орталық Прорва күмбезінің тұз үсті бөлігінің төбесінің құрылысын 

күрделендіретін бірнеше аз амиплитудалы дизъюнктивтар бар екендігі 

анықталған. 

Құрылымды жоспарлар Жоғарыда жатқан V және IV горизонттардың 

субпараллельді жатуына және төменгі юра шөгінділерінің аз қалыңдықты 

болуына қатысты (70-115 метр) ұқсас және өнімді ортаюралық горизонттың Ю-

5 құрылымдық жоспарын сипаттайды. 

Орта юралық шөгінділер табанымен беттесетін көрсетілетін IV горизонт 

бойынша T-4.горизонтқа сәйкес келетін құрылымдық элементтер ерекшелінеді. 

Дұрыс құрылымдар төбелері оңтүстік және оңтүстік шығыс бағытында 

кездеседі, олар негізгі түсірілімдердің тегіс аймағына қарай бағытталып 

созылады және тегіс формаға келе бастайды. 

Өнімді Ю-2 горизонтының төбесі бойынша құрылымдық жоспар жоғарғы 

юралы шөгінділердің жатуын сипаттайды. 

Орталық Прорва ауданында негізгі жартытөбе құрылымының орны 

өзгереді. Ол батыс бағытқа қарай жылжи отырып 315-313-ші ұнғымалар 

сызығы бойынша нұсқаланған изогипсамен минималды 2200 метрде бекітіліп  

орнатылады . 

C.Нуржанов кен орны өзінің құрылымының күрделілік дәрежесі бойынша 

екінші топтағы объектілер қатарына жатады. Оларға дизъюнктивті бұзылулар 

тән және оларда аудан бойынша және тілімі бойынша коллекторлардың 

біртексіздігі жоғары. 

Кен орны көпқабатты. С.Нуржанов (О.Ш.Прорва) кен орындағы барланған 

мұнай қорлары юралық және триастық шөгінділермен байланысты. 

Геолого геофизикалық талдау мен сейсмикалық материалдар кен орынның 

дәлелденген геологиялық моделін жасауға мүкіндік берді. 

Юра және триас тілімінде 21есептелген объект анықталған: 

жоғарғы юра - 6 есептелген объекттер Ю-I; Ю-II, алевролитті қабат; Ю-II, 

құмтасты қабат; Ю-II, 2 қабат; Ю-II-А; Ю-III; 

орта юра -8 есептелген  объектер Ю-IV, Ю-IV-1, Ю-IV-2, Ю-IV-3, Ю-V, Ю-

V-1, Ю-V-2, Ю-V-3; 

триас - 7 есептелген  объектер Т-I-A, Т-I-Б, Т-II-A, Т-II-Б, Т-III, Т-IV, Т-V 

Табиғи резервуардың типі бойынша мұнай қорлары қабатты, жинақ 

(сводовые), тектоникалы және литологиялы экрандалған.  

 

1.4 Кен орынның мұнайгаздылылығы 

 

Қазіргі күнде мұнай қорна кен орынның геологиялық құрылымы туралы 

көріністің өзгеруіне байланысты қайта есептеу жүргізілді. Жана бұрғыланған 

ұнғы мәліметтері бойынша және қабатты жаңа корреляциалау нәтижесінде бұл 

өзгерістер өнімді горизонтты ұнғының перфорация интервалында қайта бөлуге 

әкелді. Осыған сәйкес өндірілген мұнай мен сұйықтың пайдаланушы объект 

бойынша қайта бөлінуі жүргізілді. Бастапқы баланстық қор В+С1 категориясы 

бойынша 101566,097 мын.т,ал алынатын қор 39902,91 мың.т. 
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Қорлар категориясын анықтауға: горизонттардың геологиялық модельдері, 

МГБының орналасуы, ұнғыны пайдалану мәліметтері негізіндегі есептелген 

объектілердің зерттелу дәрежесі және лабораториялармен зерттелген 

коллекторлардың фильтрациялық сыйымдылық қасиеттері мен геофизикалық 

зерттеулер негіздеме болып абылады. 

Әртүрлі дәрежелі зерттелгендік пен өнімді қабатты пайдалануды қор 

категориясын анықтағанда қоса ескере отырып, өнімді қабатты барлау 

бұрғылау жұмыстары жүргізілген кезде оның бұрғылауға бейімділігіне және 

гидродинамикалық зеттреулер нәтижесіне, қабат флюидінің зерттелгендігіне 

көңіл аударған. 

Әр өнімді горизонттың қор категориясын анықтама бергенде келесі 

ұсыныстарды ескеріп бөлген: игеру жүргізіліп жатқан горизонт үшін, А 

категориялық қорына 1988 жылы (Ю-II горизонт) игеру жобысына сәйкес 

мұнайлы аудандар жатады. 

В категориясына мұнайгаздылық ауданындағы шектелген сызықтағы ұнғы 

ара қашықтығының жартысына сай келетін “Игерудің технологиялық 

сұлбасына” лайықты қорлар жатады (пайдаланушы ұнғылардың шартты 

дренаж зонасы). 

С1  категориясына кеніштің қоры ұнғыдағы өндірістік мұнай және газ 

құйылуларына және геологиялық геофизикалық зерттеулердің оң мәнді  

нәтижелеріне негізделіп анықталған қорлары жатады. 

С1 категориялы қорлары бар мұнайгаздылықтың аудан радиусымен 

шектелінді. Бұл пайдаланушы ұнғылар ара қашықтығының екі еселенгендігіне 

тең және әр өндімді горизонттың өзіне тән торына, сонымен қатар сызығына, 

өндірістік мұнай құйылуларын алуға арналған абсолютті тереңдікке тәуелді. 

С2 категориясына мұнайгаздылылық аудандарында толық барланбаған 

кеніш қорлары және жоғары категориялы аудандар ішіне кірген, бұрғыланған 

ұңғыларында оң мәнді өндірісті геофизикалық сипаттмалары бар қорлар 

жатады. 

С.Нуржанов кен орыны бойынша 1.05.2008ж зерттеу көрсеткіштері 

нәтижесі ҚР ның мемлекеттік балансында бастапқы геологиялық алынатын 

мұнай және газ қорлары келесідей саналды. 

Мұнай: 

А+В+С1 категориялары - 68297/31014 мың.т; 

С2 категориясы - 11537/4897 мын.т. 

Еркін газ : 

С1 категориясы- 7619 млн.м3; 

С2. категориясы- 807 млн.м3. 

Кен орынын игеру барысында, 1963 жылдан бастап жүргізілген, 21417 

мың.т мұнай және 5123 млн.м3 еріген газ өндірілді. 

Еріген немесе еркін газ құрамындағы этан бутан фракцияларының қорына 

баға беру үшін газдың компоненттік құрамын қолданды. Компоненттердің 

меншікті салмақтық құрамы газ үшін әр кенішке жеке есептелінді. 
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1.5 Мұнай,газ және қабат суының қасиеттері 

 

1.5.1 Қабат мұнайының физика- химиялық қасиеттері 

 

Өнімді горизонт Ю-I Батыс алаңның солтүстік қанатында №94 ұнғыдан 

2250-2258м аралығандағы перфорация интервалынан алынған сынамамен 

сипатталады. Қабат жағдайындағы мұнай 0,773 г/см³ тығыздығымен, 0,8 мПа·с 

динамикалық тұтқырлығымен сипатталады. Мұнай газбен толық  қанықпаған, 

Рқ=22,2МПа қабат қысымында қанығу қымысы Рқан.=15,6 МПа. құрайды. 

Мұнайдағы газ  мөлшері 98м³/т ға тең,ал көлемдік коэффициент-1,233 осыған 

сәйкес қайта есептеу коэффициенті -0,811- ге тең. 

Өнімді горизонт Ю-II Шығыс алаңның солтүстік қанаты мен оңтүстік 

алаңның оңтүстік батыс, солтүстік шығыс қанаттарында 33 ұнғыдан алынаған 

49 сынамалармен сиптталады. Қабат мұнайының қанығу қысымы 11,8 ден 25,3 

мПа ға дейінгі аралықта және құрамында газдың болуы жоғары 128,05 ден 

184,7 м³/т ға дейін. Қабат жағдайында мұнай тығыздығы 0,642-0,764 г/см³ 

аралығында болады, горизонт бойынша орташа тығыздық -0,7242г/см³, 

динамикалық  тұтқырлық 1,29-1,511аралығында, орташа горизонт бойынша -

1,3594. Осыған сәйкес қайта есептеу коэффициенті -0,736 тең. 

Өнімді горизонт Ю-III тереңдік сынамалардың талдауы жоктығынан қабат 

мұнайының параметрлері  Ю-II горизонтымен сәйкес келеді. 

Өнімді горизонт Ю-IV. Оңтүстік алаңның № 37 ұңғымасында 2366-2370, 

2373-2377м. аралығындағы перфорация интервалынан алынған 2 терең 

сынамаларымен сипатталады. Рқаб=26,6 МПа қысымында қанығу қысымы орта 

есеппен 23,9 МПа ды құрайды. Құрамындағы газ мөлшері орта есеппен -

149,520м³/т. Көлемдік коэффициент-1,331. Қайта есептеу коэффициенті -

0,751тең. Мұнай қабат жағдайында 0,743г/см³ тең тығыздықпен және 0,86 

мПа·с қа тең тұтқырлықпен сипатталады. 

Өнімді горизонт Ю-V. 6 ұнғыдан алынған 6 тереңдік сынамаларымен 

сипатталады. Қабат мұнайы қанығу қысымы бойынша 15,0 тен 26,38 мПа 

аралығында, құрамындағы газ мөлшері бойынша 112,9м³/т. дан 204,1м³/т ға 

дейін, ал орташа горизонт бойынша 112,9м³/т-дан. 204,1м³/т-ға дейін құрайды. 

Төмен мәнді тығыздық тән және қабат жағдайындағы тұтқырлық 0,6353 тен 

0,7374г/см³ және 0,704 тен 1,0382 МПа·с аралығында болады. Сәйкесінше 

көлемдік коэффициент 1,351 ден 1,562 аралығында, горизонт бойынша орташа 

көрсеткіш-1,4841. Қайта есептеу коэффициенті - 0,6738 тең. 

Өнімді горизонт Т-I. Қабат мұнайының параметрлері, талдау нәтижелері 

болмағандықтан, Т-II горизонтымен сәйкестендірілген. 

Өнімді горизонт Т-II шығыс және батыс алаңдарындағы солтүстік қанаттың 

№№ 68, 310 ұнғыларынан алынған екі тереңдік сынамаларымен сипатталады. 

Қабат қысымы 33-33,8 МПа болғанда қанығу қысымы 19,2 мен 25,5 МПа 

аралығында болады. Құрамындағы газ мөлшері біршама жоғары 174,6 мен 

229,06м³/т аралығында. Сонымен қатар төмен тығыздықпен сипатталады, ал 

қабат жағдайында мұнай тұтқырлығы 0,6238 ден 0,6452г/см³-ге дейін және 
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1,19мПа·с болады. Горизонт бойынша орташа көлемдік коэффициент-1,689. 

Қайта  есептеу  коэффициенті -0,5921 

Өнімді горизонт Т-III. Терең сынамалардың талдау нәтижелері 

болмағандықтан Т-IV горизонтымен тең деп қарастырылған. 

Өнімді горизонт Т-IV үш ұнғымадан алынған үш сынама бойынша 

сипатталады. Қабат мұнайы 18,2 мен 23,5 мПа аралығындағы қанығу 

қысымымен, құрамындағы газ мөлшері 85 до 188,7м³/т аралығанда, орташа 

горизонт бойынша 147,8м³/т болуымен сипатталады. Көлемдік коэффициент 

шамамен 1,196 мен 1,484,аралығында болады, орташа горизонт бойынша -

1,3853. Қайта есептеу коэффициенті - 0,7219 құрайды. 

Өнімді горизонт Т-V. Терең сынамалардың талдау нәтижелері 

болмағандықтан Т-IV горизонтымен тең деп қарастырылған. 

 

1.5.2 Газдың құрамы мен қасиеті 

 

Ілеспе газдар мен еркін газдың құрамын зерттеу ұнғылардан жер беті 

жағдайында алынған сынамалар бойынша жүргізілді. 

Сонымен қатар қабат мұнайларының терең сынамаларын 

газсыздандырганда  алынған еріген газдың құрамы анықталды. 

Газ компоненттернің мәндері Ю-I, II, III, IV, V горизонттары бойынша 

келесі түрде өзгереді:метан 73,6 мен 85,6 % моль аралығында; этан 6,6 мен 

11,1% моль аралығында; пропан- 2,58 бен 5,5% моль аралығында; изо-бутан 

0,51 мен 2,1% моль аралығында; н-бутан  0,64 пен 1,9% моль аралығында. Газ 

тығыздығы 0,81 ден 0,97г/см³ дейін. Көмірқышқыл газының болуы 1,76 мен 

4,94 % мол аралығында,ал азот 0,51 ден 1,46% моль дейінгі аралықта. 

Т-II,III, IV, V горизонттары бойынша метан мәні 79,64 пен 85,49 % моль. 

аралығында өзгереді; этан 7,2 мен 9,94% моль аралығында; пропан - 1,8 бен 

4,67% моль аралығында; изо-бутан 0,3 пен 1,03% моль аралығында; н-бутан 0,3 

пен 1,4%моль аралығында. Газ тығыздығы 0,792 ден 0,876 г/см³ дейін. 

Көмірқышқыл газының болуы 1,38 мен 3,64 % моль аралығында,ал азот 0,51 

ден 1,84 % мол дейінгі аралықта. 

Мұнайда еріген газ бір рет газсыздандырылды Ю-I горизонты бойынша 

метан 76,03%, этан-7,83, пропан-5,53%моль, бутандар-3,46%моль құрайды. Газ 

тығыздығы 0,9387г/дм³ құрайды. 

Метанның Ю-II горизонт бойынша таралуы 46,6 дан 87,9 % моль 

аралығында, орта есеппен -74,08% моль; этанның таралуы 4,1 ден 13,7% моль 

аралығында, орташа -7,33% моль; пропандікі 2,21 ден 9,57 % моль аралығында, 

орташа 4,85%моль; бутандікі 1,74 тен 10,12% моль аралығында, орташа -3,65% 

моль болады. Газ тығыздығы - 0,799-1,03г/дм³. Ю-V горизонт бойынша 

метанның болуы 60,12 ден 85,15 % моль аралығында, орташа-68,76 % моль; 

этан 5,61 ден 9,4% моль араығында, орташа-7,38% моль; пропан 3,09 дан 

14,40% моль аралығында, орташа -9,04% моль; бутан 2,53 тен 11,57% мол 

аралығында, орташа -7,06%моль. Газ тығыздығы 1,101 ден 1,208 г/дм³ 

аралығында. 
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Т-II горизонт бойынша метан 73,78 - 74,1% моль шамасында,орта есеппен 

73,94 % моль; этан 9,82 - 10,73% моль, орташа -10,3 % моль; пропан 4,41 - 

6,17% моль, орташа -5,29% моль; бутан 3,24 - 3,6% моль; орташа-3,43% моль. 

Газ тығыздығы 1,002-1,003г/дм³. 

Т-IV горизонт бойынша метан 70,17 - 78,75% моль аралығында болады, 

орташа -74,57% моль этан 5,11 8,48% моль.аралығында, орташа - 6,8% моль, 

пропан 5,27 ден 15,47 % моль.аралығында, орташа көрсеткіш -10,4 % моль, 

бутандар 4,06 дан 4,97%моль, орташа -4,52%моль. Газдың тығыздығы 0,9691-

0,9980 г/дм³ аралығында, орташа 0,9836 г/дм³. 

Т-IV-V біріккен горизонттарында еріген газды бір сынама бойынша 

талдады. Метанның болуы -73,39 % моль; этан-7,52% моль, пропан -12,36% 

моль, бутан-3,76%моль. Газ тығыздығы -0,9680 г/дм³. 

Жалпы кен орын бойынша еріген газ бен  ұнғыманың ілеспе газы бір рет 

газсыздандырылды. Жартылай майлы газдар қатарына жатады өндірістік метан 

гомологтарынан тұрады (С2+ жоғары) 25% мол- ға дейін. 

Көмірқышқыл газының  болуы 0,5  пен  7-8% мол аралығында. Ал азоттың 

болуы 3% - ға дейін. 

Ю-II горизонтының еркін газы екі ұнғыдан алынған үш сынамамен 

көрсетілген. Құрамында метан 88,28 - 89,12%, орта есеппен-88,65%моль, этан 

2,94 -4,32% моль, орташа -3,7%, пропан 1,28-1,92% моль, орташа -1,52%моль, 

бутан 0,68 - 1,2%моль, орташа -0,91%моль. Газ тығыздығы 0,7505 - 0,7799 

г/дм³. Жартылай құрғақ газдар қатарына жатады және құрамында көмірқышқыл 

газы мен азот мөлшері көп емес. 

Ю-IV горизонтының еркін газы бір сынама бойынша құрамындағы метан -

87,61%, этан-6,87 %, пропан - 2,54%, бутан-0,91%, газ тығыздығы - 0,783 г/дм³. 

Т-V горизонтының газы бір сынама бойынша метан - 79,47%,этана - 12,8%, 

пропан - 3%, бутан-1,23%, газ тығыздығы - 0,839 г/дм³. 

Бұл екі сынамадағы газ жартылай майлы газдар қатарына жатады, 

құрамында көмірқышқыл мен азот мөлшері жоғары емес. 

 

1.5.3 Конденсаттың құрамы мен қасиеті 

 

Байқау мен пайдалану жұмыстыры кезінде лақтыру желісінен бірнеше 

ұнғылардан №№ 5, 9, 27, 51 және 52 конденсат сынамалары алынды. Құрамын 

айқын анықтауға мүмкіндік беретін №№ 9 (2244-2236 м.), 52 (2226-2227 м.), 27 

(2232-2241м.) ұнғылары болып шықты. Конденсат тығыздығы 0,7589 - 0,7668 

г/см³ аралығында, тұтқырлық - 0,87 -1,3 мм²/сек, құрамында смоланың болуы 0 

- 3%. Конденсаттың фракциялық құрамы бойынша №№27, 52 ұнғылардан 

алынғанның барлығы дерлік бензин фракциясынан тұрады. 

Конденсаттар әртүрлі отын түрлерінде пайдалануға және нефтехимиялық 

өнеркәсіп үшін шикізат ретінде  пайдаланылады. 

Қабат газының компоненттік құрамы туралы эксперименталды мәліметтер 

болмағандықтан, оның құрамында конденсаттың болуы (С5+), конденсат үшін 

есептік параметрлерді анықтау мүмкін болмай тұр. 
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1.5.4 Қабат  суларының  құрамы   мен қасиеті 

 

Кен орны бойынша юралық, триастық, жоғарыальбтық және сеномандық 

шөгінділерден алынған 111 сынаманың сулары бар және олар 2003 жылға дейін 

талданған. № 1в, 27в ұнғыларынан алынған сынамалар  мәліметтері  бойынша 

жоғарыальбтық сулы горизонттың сулары хлоркальцилі, қатты, жоғары 

минералданған, меншікті салмағы 1,080-1,128, тұздылығы 10,6ºБе -16,3º Бе 

аралығында түрінде сипатталады. Na/Cl қатынасы 0,760-0,806.- ға тең. 

Жоғарыальбтық  горизонттың сулары бұрғылауда техникалық су ретінде 

пайдаланылады. 

Гидрохимиялық параметрлер бойынша юралық горизонттың сулары 

хлоральцилі тұздар түрінде болады. Солтүстік және Оңтүстік қанаттарда 

олардың жалпы минерализациясы 99,6 дан 263 г/дм3 аралығында  өзгеріп  

отырады, ал  юра  бойынша орташа 204,32 г/дм3 құрайды. Тұздылығы 10-22 ºБе  

аралығанда . 20 ºС қа келтірілген су тығыздығы 1,0740 - 1,7700 г/см3. РН 

көрсеткіші 5,2 – 8. Юралық горизонт суының микрокомпоненттік құрамына: 

борм 207,23-367,63 мг/дм3,  йод 1,16-29,23 мг/л кіреді. 

Судың құрамында стронций (129-180 мг/л), литий (2-3,1 мг/л), барий (3,4-

7,7 мг/л) және бор (31,13-75,5 мг/л) анықталды. Химиялық құрамы  бойынша 

қабат сулары тұзды қатты, Пальмер бойынша III класты. 

Тирастық шөгінділерінің қабат сулары әртүрлі тілімдерден алынған 19 

сынама бойынша зерттелген. Судың минерализациясы 155,3 - 257,3 аралығында 

өзгереді, орташа 233,86 г/дм3 болады. Орташа тығыздығы - 1,1585 г/ см3  

Триас шөгінділерінің қабат суларындағы микрокомпоненттер саны юралық 

сулар құрамына қарағанда көбірек. Құрамында бромның болуы 218,37-371,03 

мг/л, ал йодтың болуы – 63,2-151,84 мг/л және бордың болуы – 68,56-165,5 

мг/л. Тереңдеген сайын химиялық құрам  мен тығыздықтың заңдылық бойынша 

өзгерісі байқалмайды. Триастық сулар үшін көбіне тұздылық 19-20,5ºБе. 

шамасында. Сулин классификациясы бойынша сулар хлоркальцилі типке 

жатады, Пальмер бойынша III класты тұзды қатты. 

 

1.6 Өнімді  қабат тау жыныстарының коллекторлық  қасиеттері. 

 

Өнімді қабаттың коллекторлық қасиеттері мен біртексіздігі және 

қалыңдығының сипаттамасы: 

Юра және тирас шөгінділернің тау жыныстарының стратигарфиялық тілімін 

зерттеу мен фитрционды көлемдік қасиеттерін анықтау мақсатында 89 

барлаушы және пайдаланушы ұнғылардан керн алынды. 

Жалпы тілім бойынша оның горизонттар арлығын қоса есептегенде 85 

ұнғылардан 1627 үлгі алынып талданды. Бұның ішінде 74 ұнғы  бойынша 

өнімді қабаттан 1039 үлгі зерттелді, ал 588 үлгі өнімді емес қабаттардан 

алынып зерттелді. Колонкалы қашаумен жалпы орташа өтімділік 3647,3м 

құрады, керннің сызықты шығарылуы – 1597,27м бұл өтімділіктің 43,79% 

құрайды. Юралық горизонт 59 ұнғының керндерімен сипатталған. Кернді алу 
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өтімділігі жалпы 944,6м құрады, ал сызықты шығару 395,73м құрады бұл 

жалпы өтімділіктің 41,89% алады. Өнімді қабатқа 724 алынған үлгі жатады. 

Тирас өнімді горизонтынан үлгі 26 ұнғыдан алынды. Керн алу 627,4м 

құрады, шығару – 346,86м немесе өтімділіктің 55,3%ы. 315 үлгі талданды  

Кеуектілік пен өткізгіштіктің кондиционды мәндері 183 үлгіні құрайды. 

Горизонт шекраларында керндер ҰГЗ сызықтарына байланыстырып зерттеу 

жүргізілді. Керндерді зерттеу нәтижерлері бойынша юра және триас өнімді 

қабаттарының коллекторлары терригенді тау жыныстырынан – құмтас, құм, 

алевриттер және алевролиттерден тұрады.  

Коллектор типі – қуысты. 

Флюидтіреуіштер негізінен жұқа құмтас түйіршіктері бар сазбен,құм және 

алевритпен көрсетілген. 

Кеуектілік горизонттар бойынша екі әдіспен анықталған:ҰГЗ 

мәліметтерімен және керн талдаумен. Керн зерттеу бойынша кеуектілікті 

анықтау 1 – 36 ұнғыларда 1 – 376 үлгіде жүргізді, ал өткізгіштікті 1 – 32 ұнғы 

бойынша 2 – 287 үлгілерде жүргізді. 

ҰГЗ зерртеуі бойынша ең көп кеуектілік Ю-II бойынша анықталса, ал ең аз 

Т-I, T-II. бойынша зерттелді. Юра горизонтының кеуектілігі тілім бойынша 

белгілі бір заңдылыққа бағынып өзгермейді. 

Ең жоғары коллекторлық қасиеттке Ю-II горизонтының тау жыныстары ие 

(23% керн бойынша және 22% ҰГЗ бойынша). Юриалық горизонт бойынша 

орташа кеуектілік 18 - 23,2% аралығында өзгереді. 

Триас шөгінділерінің коллекторларының кеуектілігі керн бойынша 11,0-

29,0% шамасында өзгереді. Орташа есеппен 18%-ды құрайды. Ал ҰГЗ бойынша 

орташа кеуектілік 15,9 (Т-V горизонт) - 22,5% (Т-I горизонт) аралығында. 

Коллекторлардың өткізгіштігі керн бойынша және гидродинамикалық 

зерттеулер бойынша анықталды. Алынған мәліметтер нәтижесі бір бірінен 

соншалықты өзгермейді. Юралық өнімді горизонтта жоғары фильтрациондық 

қасиетке Ю-II горизонты ие. Филтрациялық қасиеттері бойынша триас өнімді 

горизонтының коллекторлары юра горизонтына қарағанда нашар. Тирас 

шөгінділернің коллекторларының жалпы өткізгіштігі керн бойынша 1 -1237мД 

құрайды. 

Мұнайгазға қаныққандығы ҰГЗ мәліметтері бойынша анықталды Орташа 

мұнайгазғақанығушылық 0,45 пен 0,93 аралығында болады. 

 

1.7 Қуаттылық жағдайының сипаттамасы 

 

Кен орынның мұнай шоғырлары табиғи режимде жасанды сулануды 

қолдануысыз өнделуде. Бастапқы қабаттық қысымдар әрбiр пайдалану 

объектісінiң коллекторының ортасына келетіндей, геофизикалық 

материалдардың қайта интерпретациясын есепке ала байқау (опробования) 

мәндерін негізге ала отырып есептелген және көрсетілген. Сонымен бiрге 

динамикалық қабат қысымдарының өлшемдерiнің мәндері де әрбiр объекттiң 
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коллекторының ортасына келтірілген. Бастапқы және ағымдағы қабат 

қысымдарының мәндері 1.1- кестеде келтiрiлген 

I -ші объект. Бiрiншi пайдалану объектісіне келловой ярусының жоғарғы 

бөлiгінің Ю-I горизонтының мұнай шоғыры ұштасқан. Объект 1967 жылдан 

бері өңделуде. Объектіде үш пайдалану ұнғылары №№312, 524, 525 жұмыс 

істейді. Барлық өндіруші ұңғылар IV блоктың Солтүстiк-батыс қанатының 

шектерінде орналасқан. 

 

 

Кесте 1.1- Бастапқы және ағымдағы қабат қысымын объект бойынша бөліп 

орналастыру 

Объект 
Бастапқы қабат қысымы  

МПа 

Ағымдағы қабат қысымы, 

МПа 

I 21,8 20,78 

II 24 22,2 

III 24,8 - 

V 33,4 30,7 

VI 33,1 - 

VII 34,2 28 

Iоб.Батыс алаң 31,2 26 

IIоб.Батыс алаң 35,6 31 

Бастапқы қабат қысым тек қана №№27 және 94 ұнғыларында 1963 және 

1967 жылдары ұнғыға байқау жүргізгенде ғана өлшеу жүргізілген және 

коллектордың ортасына келтiрiлген орташа қабат қысымы екi ұңғыманы байқау 

кезінде өлшелінген және ол 21,8 МПа -ды құрайды. 

Қазіргі уақытта үш ұнғыма №№312, 524 және 145 бойынша 2002 жылдан 

бергі ағымдағы қабат қысымының мәліметтері бар. Қазiр объект бойынша 

орташа ағымдағы қабат  қысымы 20, 78 МПа-ды құрайды. Кейбір факторлар 

қатарын: қабат қысымының бастапқыға қарағанда төмендеуі (4, 68%ке) 

қабаттың төмен фильтрациондық параметрлеріне (№145 ұнғы аймағында 

өткізгіштік ДҚКҚ бойынша 0,39×10-3мкм2) қарамастан ұнғы өнімнің сулануы 

және  қабатқа келетін  энергияға екі жақтан F1 және  f6 бұзылуларының бөгет 

болуын ескеретін болсақ онда бұл берілген обьектінің нұсқа сыртындағы 

суларының белсенділігін көрсетеді.  

II - объект. Екiншi (ортакелловейлік Ю-II горизонт) пайдалану объект 

негiзгi объекттердiң бiрi болып табылады және ол ең үлкен қор көлемі мен 

жылдық өнімді береді. Құраушы қабаттар (Ю-II-1 алевролитті, Ю-II-1 құмдақ 

және Ю-фII-2) аз қалыңдықты сазды қабаттармен бөлінген және тігінен 

гидродинамикалы байланысқан деп санауға болады себебі жеке қанаттар 

бойынша біріккен біртұтас СМЖ (ВНК)-ы бар. 

Коллектордың ортасына келтірілген бастапқы қабат қысымы байқаудың 

мәліметтері бойынша 22 ден 25,4 МПа-ға дейін өзгерген және орташа есеппен 



28 

 

24 МПа-ды құрайды. Қабат қысымының бастапқы қысыммен салыстырғанда 45 

жыл ішінде төмендеуі бар жоғы 8% құрайды. Берілген объект бойынша қабат 

қысымының өлшемдердің мәліметтерінен изобар картасы жасалған. Ең төмен 

қабат қысымды солтүстік шығыс қанаттың бірінші блогының №7 және №527 

ұнғыларында көрсеткен бұл ДҚКҚ и ҚІӘ дың қортындысы арқылы алынған. 

Сол қанаттың үшінші блогының қабат қысымы анағұрлым жоғары 22-23 МПа 

шамасында болып шықты. Бұған себеп гидродинамикалық зерттеулермен 

анықталған (3-9 мД) бірінші блоктың қабатының төмен өткізгіштігі. Екі мұнай 

шоғырында да үш жақтан өткізгіштігі нашар бұзылулармен шектелетіндіктен 

және газ телпектерінің жок болуынан қабат қысымын ұстаудың бірдей бағыты 

қарастырылған. Қысымды тек солтүстік жағындағы шеткі сулармен тұрақты 

ұстайды және қабаттың (сүзу) қабілетінің жаман болуынан бірінші блоктың 

мұнай шоғырында қысым баяу қалпына келеді. 

Оңтүстік қанаттың қабат қысымы 19,5 тен 25 МПа аралығында өзереді, 

орташа есеппен шамамен 22,5 МПа -ды құрайды. Өндіру тоқтатылған немесе 

өндіру төмендетілген аудандарда қабат қысымның бастапқы қабат қысым 

деңгейіне дейін қалпына келіп көтерілгені бақылануда. 

Өткiзiлген талдаудан, екiншi объекттiң жеке қанаттарының шоғырларының 

жұмыс тәртiптерi бiр-бiрiмен біршама өзгешеленеді. Қоректендiру 

нұсқасындағы қысым өзгермейтінін, ал белсене игерілетін учаскелерінде 

қысым бастапқы қабат қысым деңгейіне дейін қалпына келетінін ескерсек онда 

мұнай қабаттарының жұмысында қатты суарынды тәртіп және де оңтістік 

қанатта газарынды тәртіп, газ телпектерінің біршама көлемде болуы, орын 

алатынын көрсетеді. Бірақ бірінші қабаттағы Ю-II горизонтта кейбір ұнғыларда 

қабат қысымының қанығу қысымынан төмендеуі кездеседі. Терең сынамаларды 

зерттеу нәтижесінде қанығу қысымы екінші объект бойынша үлкен аралықта 

11,8 ден 25,3 МПа-ға дейін өзгеретіні байқалады. Бірінші қабаттың Ю-II 

горизонтының мұнайлары екінші қабатқа қарағанда үлкен қанығу қысымымен 

сипатталады. Қабат бойынша орташа қанығу қысымы 22,21 МПа -ды құраса ,ал 

бастапқы қабат қысымен айырмашылығы 1,8 МПа- ды құрайды. 

III- объект. (шоғыр - Ю III горизонт) Берілген пайдалану объектіде төрт 

өндіруші ұнғыма жұмыс істейді. Барлық ұңғымақтар №11ұнғымадан басқалары 

құрылымның оңтүстiк қанатында орналастырған. Бастапқы қабат қысымы 

№№51, 38, 13 ұнғыларында байқау кезінде өлшенген және коллекторлардың 

ортасына келтірілген қысым 24,83 МПа болды. Өндіріс мәліметтері бойынша 

оңтүстік аланның (№№228, 269, 273) ұнғы өнімдері жоғары суланған 85-90% 

шамасында. 

V- объект өзіне орта юралық горизонттың (Ю-V-0, Ю-V-1, Ю-V-2, Ю-V-3 

қабаттар) төрт қабатын қосады және 1982 жылдан бері игеруде. Негiзгi өндіру 

оңтүстiк қанатының солтүстік шығыс бөлігінде Ю-V-1 қабатта жүреді. 

Бастапқы қабат қысымы үш ұнғыда №56, №91, №307 өлшенген. Коллектордың 

ортасына келтірілген орташа бастапқы қысым 33,37 МПа- ды құрайды. №56 

ұнғыда қабат қысымы екі рет тереңдік манометрмен өлшенген. Ағымдағы қабат 

қысымы 30,7 МПа болады бұл бастапқы қабат қысымынан 2,7 МПа ға кем. 
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№404 ұнғыда әрбір ұнғыны тоқтаттқанда қабат қысымына өлшеу жүргізілген. 

Ұнғыны Ю-V-1 қабаттан Ю-V-0 қабатқа ауыстырғаннан кейін қабат 

қысымының біршама төмен мәні алынды (22 МПа  кейін, ал 35 МПа  бастапқы 

жағдайда). Қабат қысымының күрт өзерісі қосымша энергияның келуіне 

мұнадағы бұзылымдар мен саздану зонасы кедергі болуы мүмкін деп 

түсіндіреді. Сонымен қатар ұнғы сулануы ауыстырудан кейін 85 - дан 19%-ға 

төмендеді. 

VI- шы  объект T-II горизонтының екі қабатын өзіне қосады (T-II-A және T-

II-Б).Бастапқы қабат қысымы екі ұнғыда өлшенді. Коллектордың ортасына 

келтірілген орташа қабат қысым 33,16 МПа ды құрайды. 

Бұл пайдаланушы  объектіні  игеру  барысында тек  екі  ұнғыдан  ғана 

ағымдағы қабат қысымы өлшеніп отырылды: №68 ұнғыда 1977жылдан 

1980жылға дейін және №412 ұнғыда 1992 жылдан 1993жылға шейін. Бұл екі 

жағдайда да пайдалану басында қабат қысымының ұнғыны тоқтатқанға шейін 

төмендеуі жүреді, ал ұнғыны тоқтатқаннан кейін қысымның бірден көтеріле 

бастағаны байқалады және қысым бастапқы қысымға дейін көтеріледі. Бұл осы 

горизонтта активті аймақтық сулардың бар екендігін көрсетеді. 

VII ші объект Бұл объект үш тирастық горизонттарды Т-III, T-IV және T-V 

өзіне қосады. Көбіне игеру T-IV горизонтта жүргізілуде. Барлық өндіруші 

ұнғылар солтүстік шығыс алаңның оңтүстік қанатында оранласқан. Игеру 

басталғанға дейін жүргізілген байқау нәтижесі бойынша коллекторлардың 

ортасына келтірілген бастапқы қабат қысымы 34,2 МПа құрайды. Игеру 

барысында кеніштің кейбір ұнғыларында қабат қысымы өлшелінген. СМБ 

орналасқан №№421 және 500 ұнғыларында қысымның өзгеруі соншалықты 

байқалмайды, бірақ ағымдағы қабат қысымы бастапқы қысымнан төмен. СМБ 

тысқары жатқан таза мұнайлылықта жатқан ұнғыларды (№№413,417 және 427) 

қабат қысымының біраз төмендегені байқалады. Жалпы обект бойынша қабат 

қысымының бастапқы қысымнан 6 МПа ға төмендегені байқалады. 

Коллектордың ортасына келтірілген орташа ағымдағы қабат қысымы 28 МПа 

құрайды. Қысымның қанығу қысымынан төмендеуі болмады (Т-IV  

горизонттың терең сынамалары бойынша қанығу қысымы 20,3 МПа құрады). 

Батыс алаңның I ші объектісі 1992жылдан бастап игерілуде және Ю-V 

горизонтының төрт өнімді қабатын өзіне қосады (Ю-V-0, Ю-V-1, Ю-V-2, Ю-V-

3). Байқау жұмыстары кезінде төрт ұнғы бойынша коллекторлардың ортасына 

келтірілген бастапқы қабат қысымы 31,2 МПа болды. Өндіруші ұнғылар 

негізінен оүтүстік алаңның оңтүстік қанатында орналасқан. Объект бойынша 

орташа ағымдағы қысым 26 МПа болады және бастапқы қысымнан 5,2 МПа-ға 

төмендеген. 

Бір біріне келетін екінші блоктың №№145, 436, 523, 532 ұнғымаларының 

қабат қысымы тұрақты және үш жағынан геологиялық  бұзылулар арасында 

орналасқанына қарамастан біршама жоғары (27-30 МПа). Тек бір ұнғы №660 

бойынша ғана қабат қысымының төмендеуі байқалған. Алты  жыл ішінде 33,7 

ден 23 МПа ға дейін. Бұл  ұнғының орналасу ауданының төмен өткізгіштігі 

(7*10-3 мкм2) мен жоғары біртексіздігіне байланысты болар. Бұл жағдайларда 
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қабаттың біртексіздігі ұнғы өнімінде әртүрлі суланулар болуына алып келеді. 

(№№145, 523 және 532 ұнғыларының сулануы 84-98% құраса ,ал №№436 және 

660 ұнғыларда – 25-33%). 

Бірінші блоктың өндіруші ұнғылары Ю-V-3 қабаттың кеніштерін игереді. 

Қабат қысымы бұл блок бойынша біз күткен жағдайдағыдай өзгереді. СМБ нан 

алыста орналасқан №№512 және 513 ұнғыларда қабат қысымының біраз 

төмендегені байқалады. Ұнғы өнімінің сулануы барлық ұнғыларды мардымсыз 

(0-1%), №656 ұнғыны ескермегенде (сулануы25%). Бұған себеп бұл ұнғы Ю-V-

2 қабатта жұмыс жасап тұр. Сол себепті де Ю-V-3 қабатының аймақ суларның 

активтілігі жоғары емес. 

Батыс алаңның II- ші объектісі (төменде орналасқан триасты горизонттар Т-

II, T-III, T-IV, T-V) 1989ж байқау жүргізгенде T-II горизонтында екі ұнғыда 

бастапқы қабат қысымы анықталды. Коллекторлар ортасына келтірілген 

ораташа бастапқы қабат қысымы 35,6 МПа құрайды. Қазір игреу T-IV, T-V 

горизонттарында жүргізілуде. 2007жылы жүргізген өлшем бойынша алты 

ұнғыдан өлшеген ағымдағы орташа қабат қысымы 31 МПа ды құрайды. Ең аз 

қабат қысымы екінші блоктың №359 (23 МПа) ұнғымасында байқалды. Бұнда 

күрт төмендеу байқалады 33 МПа (2004 ж) дан 23 МПа (2007 ж). Қысымның 

күрт төмендеуі жиналған өніду сұйықтығының үлкен көлемде болуына (№359 

бен №316 ұнғыларда жиналған сұйық барлық объекті бойынша жиналған 

сұйықтықтың 57% құрайды) және қабаттың  нашар өткізгіштігіне (0,1 - 2 *10-

3мкм2) байланысты болады.  

Бірінші блоктың ұнғыларында ағымдық қысым жоғары болып шықты және 

ол 32 мен 35 МПа аралығында болды. 

Сонымен кен орынның өнімді горизонттарының кенішттерінің 

энергетикалық жағдайына сипаттама бере отырып келесідей қорытындыға 

келуге болады; 

Бірінші объект бойынша қабат қысымының бастапқы қабат қысыммен 

салыстырғанда төмендеуі соншалықты байқалмайды. (бастапқы деңгейден 

түсуі 4,68% болады). Бұған себеп аймақтық сулардың активті қозғалысы;  

Екінші объект бойынша да қабат қысымының бастапқы қабат қысыммен 

салыстырғанда төмендеуі соншалықты байқалмайды (бастапқы деңгейден түсуі 

8% ы құрайды). Мұнай қабаттырының жұмысы кезінде объект бойынша қатты 

суарынды режим байқалады сонымен қатар оңтүстік қанатта газарынды 

режимде байқалады. Бірақ қабат қысымының қанығу қысымынан төмендеуі 

кейбір Ю-II горизонтының бірінші қабатында орналасқан ұнғы аудандарында 

байқалады; 

VI-шы объекті ұңғымаларында қабат қысымына жүргізілген өлшемдер 

нәтижесі бұнда Т-II горизонттың белсенді аймақтың сулары бар екендігін 

көрсетеді; 

VII ші объектіде қабат қысымының максималды төмендеуі байқалады. 

Ағымдағы қабат қысымы 28 МПа бұл бастапқы қабат қысымынан 6 МПа (18%) 

төмен. 
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Батыс алаңның I ші объектісінде бірінші блоктағы Ю-V-3 қабаттың 

аймақтық суларының белсенділігі жоғары болмай шықты. Екінші блокта 

біртексіздіктің қысымның таралуына біршама әсері байқалады. 

Батыс алаңның II ші объектісінде екінші блоктың қабат қысымы төмен 

болып шықты себебі жиналған сұйық көлемі үлкен мөлшерде болып шықты. 

Жалпы кен  орны бойынша ағымдағы қабат қысымының бастапқы қабат 

қысымынан соншалық төмендеуі байқалмайды. Максималды төмендеуі VII 

объектіде байқалды. 

Қабаттың аймақтық сулар энергиясымен қамтылуы байқалады. Көп 

жағдайда мұнайлылықтан сыртқарыда ауданда қысым бастапқы деңгейде 

тұрады. Кенішті игеруді тоқтанқанда қысым қалпына келе бастайды және 

бастапқы қалпына келеді. Бірақ Ю-II горизонтының бірінші пластында жұмыс 

жасайтын кейбір ұнгыларда қабат қысымы қанығу қысымынан төмендеуі 

байқалады. Бұл Ю-II горизонтының бірінші пластының мұнайларының газбен 

қанығу қысымы жоғары (бастапқы қабат қысыммен айырмашылық бар жоғы 

1,8 МПа ды  құрайды). 

Кен орнынды өткізгіштік бойынша қабаттың біртексіздігі байқалады, бұл 

қабат қысымының әркелкі тарлуына себеп. Қабаттың төмен өткізгіштігінде 

қысымның тез төмендеуі және баяу қайта қалпына келу байқалады. 

Жүргізілген талдау нәтижесіне сүйене отырып мынандай қорытынды 

жасауға болды: осындай жұмыс үрдісінде жүретін мұнай кеніштерін (қабат 

қысымының ұзақ уақыт игеру барысында мардымсыз төмендеуі жүргенде) 

игеруде алдағы уақытта жасанды сулануды пайдаланусыз, ұнғы фондына 

рационалды қолдануын және оның жұмыс істеу режимі ескере отырып, игеруді 

жалғастыруға мүмкіндік береді. 
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2  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 

 

2.1 Игерудің ағымдағы жағдайына сараптама 

 

С.Нұржанов кен орынның игеру объектілеріне юралық және триас 

горизонттарының өнiмдi қабаттарның шөгінділері жатады. С.Нұржанов кен 

орны 1963 жылдың сәуiрiнде сынақтық пайдалануға берілді. 1966 жылы 

“Орталық және Шығыс Прорва кен орынын өңдеу технологиялық сұлбасына” 

сәйкес өнеркәсiптiк өңдеу кезеңіне өттi. 

1969 жылдың аяғында II ортакелловейлік горизонттың кеніші 

технологиялық сұлбаға сәйкес толық бұрғыланды. Эмбы кен орындары көбіне 

пайдаланудың соңғы периодында үлкен көлемде сұйықты алуды талап ететін 

суарынды режиммен, сипатталады. Суарынды режим өз алдында 

гравитациалық серпімдісуарынды түрде нұсқа суларының әртүрлі белсенділігі 

мен ағымымен көрінеді. 

Жылдық мұнай алудың игеру уақытына тәуелділік сараптамасы бойынша 

Каспий маңы ойпатының тұзүсті шөгінділерінің кенішіне игреудің II сатысы– 

тұрақты өндіру тәжірибелік түрде жоқ деуге болады. Сондықтан II сатыға игреу 

темпінің максималды жылдық өндіруден 5 %. ға айырмашылы бар кезеңді 

жатқызуға болғанда. Осыдан игерудің I және II сатылары бірге қарастырылады 

және IIIсатының  басы максималды өндім алу жылына жатқызылады. III және 

IV сатылар шекарасы өнім алу темпінде алғашқы алынатын қордың 2% -на тең 

өнім алумен игеріледі. 

Жылдың өндіру графигі тұз үсті кен орындарына тиісті. Бұнда  игерудің II 

саты периоды бар жоғы бір жыл ғана құрайды . 1977 және 1978жылдарғы игеру 

темпі  максималдыдан 6%-ға , ары қарай 1979жылы 24%-ға  айырмашылық 

болды .  

Сараптама нәтижесі: кен  орынындағы  өндірудің  өзгеруі  жалпы бірінші 

периодта бұрғылаумен белсенді игерумен және таусылумармен байланысты 

екенін және келесі кезектегі 1963жылы игеруге жаңа негізгі горизонт Ю-II 

енуін көрсетеді.  

Жалпы игреру мерізіміндегі максималды өндіру 1978 жылға келеді.Содан 

күрт төмендеуі жүріп одан кейін тұрақтануы болды. 1984г жылғы серкірулер 

Ю-Vгоризонттың игеруге енуіне байланысты . Ары қарай 1984жылдан бастап 

1990 жылға дейін кен орны бойынша мұнай өндірудің бірқалыпты төмендеуі 

жүреді. Бұған себеп пайдаланушы фондтқа қызмет етуі жетіспеуі болды, бұл 

өндіруші ұнғылар санының азаюын алып келді. 1990 және1997жылдардағы  

мұнай  өндірудің артуы игеруге уақытша  тоқтатылған  триастық  горизонт пен 

Ю-V ортаюралық  горизонттың  енуімен  түсіндіріледі.  

1999 жылдан  бастап сұйық өндіру тоқтаусыз өсуде бұл кеніш  жұмыс  

режимінің белсенділігінің жеткілікті екендігін көсетеді.  

Жалпы аудан бойынша нұсқа сулары белсенділігі көрінеді, бұл 

технологиялық сұлбада ұсынылған су айдаудан бас тартуға мүмкіндік берді. 
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Казіргі кезде  кен  орны «КазНИПИнефть» ұсынған проект бойынша  табиғи 

режимде, Батыс  алаңды есепке аламағанда, ол «О.В Прорва кен  орынын  

игерудің  технологиялық  сұлбасы (Батыс алаң )» бойынша  игеріліуде  

Кен орынының геология тарихынан игеру басында кен орны екі қанатқа 

бөлінгені белгілі : оңтүстік және солтүстік. Казір кен орын үш қанатқа бөлінеді: 

солтүстік -батыс,оңтүстік- шығыс және оңтүстік,бірақ алаңдарға бөлінуі сол 

қалпында калған.  

Өзертулер сол сияқты горизонттарға да енгізілді. Орта келловейлік 

горизонтта II қабатта екі өнімді қабат анықталды2а; 

VI ортаюралық  горизонт VI-1, VI-2, VI-3, VI-4 қабаттарна  бөлінген; 

V ортаюралық  горизонт  төрт өнімді  қабатқа :Ю-V, Ю-V-1, Ю-V-2 и        

Ю-V3; 

I триасты  горизонт – Т-I-А, Т-I-Б қабаттарға  

II триасты горизонт Т-II-А, Т-II-Б қабаттарына 

Болашақта игеру объектілерін анықтағанда әртүрлі оқылмас үшін 

ортаюралық және  триасты  горизонттар батыс алаңда да  оңтүстк батыста да  

және оңтүстік қанаттар құрылымында да  бірдей  дамығаны туралы  ескеру  

қажет . 

Коррелияция нәтижесі бойынша өнімді горизонттардың орналасу 

тереңдіктері де өзгерген. Қабаттың  құрылымы  өзгергендіктен  онын  қорын 

қайта есептеген дұрыс .Геологиядағы өзгерістердің пайда болуы ашылған  

өнімді  горизонттарды перфорация  интервалына  сәйкестендіру және осыған  

орай өнідуді объекттер бойынша қайта ауыстыруға алып келді. Егер ескі  

корреляция бойынша  (Қорлар есебі 1986ж)ұнғылар I триас горизонтында 

жұмыс жасаса,жана орреляция нәтижесі бойынша олар I триас горизонтында  

жұмыс  жасайды, 2.1 кесетеде көрсетілген 

 

Кесте 2.1  Игеру объектілері бойынша горизонттарды орналастыру  

 

01.01.1986 ж  бойынша О.Ш Прорва кен орынының қорын  

есептеуі 

О.Ш Прорва кен  орынын  

игерудің  технологиялық  

сұлбасы (Батыс алаң ) 

01.01.2000 ж  бойынша 

Юралық  горизонттар 

Триастық 

горизонт-

тар 

Батыс 

алаңның 

юралық 

горизонттары 

Батыс  

алаңның  

тирасты  

горизонттары

. 

жоғар 

Ю-I 

ортакелл

овейлік 

Ю-II 

төмен

келл 

Ю-III 

орта 

юра. 

Ю-IV 

орта 

юра 

Ю-V 

Т-I 
Т-III, 

IV,V 

орта юралық . 

Ю-V 

Т-I, II, III, IV, 

V 

Объектілер 

I II III IV V VI VII I_ З.п. II_ З.п. 
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Кесте 2.1 (жалғасы) 
О.Ш Прорва кен орынының қорын қайта есептеуі 01.05.2008 г. 

Юралық  горизонттар 

Триасты

қ 

горизонт

-тар 

Батыс 

алаңның 

юралық 

горизонттар

ы 

Батыс  

алаңның  

тирасты  

горизонттары

. 

Жоғар

келл. 

Ю-I 

орта 

келл. 

Ю-II 

төмен 

келл. 

Ю-III 

орта 

юралық 

Ю-IV 

орта 

юралық. 

Ю-V,V-1,          

V-2,V-3 

Т-

II 

Т-

III, 

IV,

V 

ортаюралық  

Ю-V 

Т-I, II, III, IV, 

V 

Объектілер 

I II III IV V VI VII I - З.п. II - З.п. 

 

Батыс алаңның  горизонттары1992 ж (I объект, горизонт Ю-V) және1993ж 

(II объект, 2 триастық горизонттың – Т-II и Т-IV). бастап  игерілуде. 

Төменде объектілер мен  горизонттардың  игреу  периодты жыл бойынша 

берілген: 

Негізгі алаң : 

Юралық  горизонттар 

I объект – 1967-1981жж, 1989-2008жж, 

II объект - 1963-2008жж, 

III объект - 1975-2008жж, 

IV объект - 1964-1976жж, 1997-2008жж, 

V объект - 1982-2008жж, 

Триастық горизонттар 

VI объект - 1977-2008жж, 

VII объект - 1973-1976жж, 1981-1982жж, 1985жж, 1990-2008жж. 

Батыс  алаң: 

I объект 1992-2008жж,  

II объект 1993-2008жж,  

Ю-I (I объект), Ю-IV(IV объект)  және Т-IV (VII объект) өнімді  

горизонттардың кезеңді  тоқтатуларына себеп мұнай  алудың мардымсыз  

шығымында  жоғары  суланумен сипатталады. Мысалы I объект 1981жұғы 

өнімнің сулануы 93%  болғандықтан  тоқтатылды. (өндіруші  ұнғыма саны  екі , 

орташа тәуіліктік мұнай шығымы 1 т/тәу) 

 

2.2 Мұнай және газды өндіру көлемі  

 

2007ж жиналған  мұнай  көлемі  21,3 млн.т, сұйықтық - 31,3 млн.т.және газ 

көлемі - 5098 млн.м³, сулылық 58%.Ал 01.05.08ж есептелген жиналған мұнай 

көлемі 21,42 млн.т,сұйық бойынша- 31,6 млн.т, газ бойынша– 5123,4 млн.м³ 

Ағымдағы  МАК(КИН) 0,3ке тең. Алынатын  қор  санынан кен  орны  бойынша 

57% алынған. Ағымдағы мұнайбергіштік 26% құрайды, орташа газ факторы -

200 м³/т. болады. 
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2.3 Ұнғы фондысының жағдайы және оларды пайдалану көрсеткіштері  

 

2.3.1 Ұнғылар фондының ағымдағы жағдайы  

 

Жалпы  бұрғыланған  ұнғы  фонды 254 ұнғыны  құрайды. Соның  ішінде 

жұмыс істеп тұрғаны- 155. Олардың 48-і фонтанды әдіспен; 27-і ортадан  

тепкіш сораппен жабдықталған, және 14-і қарапайым, 66-ы штангалы сораппен 

жұмыс жасайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cурет 2.1 – Ұнғы фондын үлестіру  

 

Кестеден көрсетілгендей негізгі игреу объектілері Ю-II ортакелловейлік, Ю-

V ортаюралық горизонттар және Ю-V ортаюралық пен Батыс алаң горизонты 

болып табылады. Бұл горизонттар пайдаланушы және өндіруші ұнғылардың 

көп фондымен сипатталады.Қазіргі күнде пайдаланушы ұнғылардың  

максималды фонды Ю-II горизонтында – 76, ал минималды саны Т-II (1 ), Ю-IV 

ортаюралық (3.), Ю-I жоғарыкеллевойлық (2 ) горизонттарда орналасқан.  

Өндіруші ұнғылар фонды. 

2001жылы  өндіруші  ұнғылар қорының  өсуі  игеруге  жана  горизонттар 

объектілері Батыс алаңның  II объектісінің тирасгоризонттары  мен  Батыс 

алаңның ортаюралық горизонтының I объект енуімен  түсіндіріледі. Ары  қарай  

ұнғы  фондының  ұлғая түсуіне себеп: тирас және юра  горизонттарының  

дұрыс  зерттелмегендік себебінен барлау бұрғылаулары   нәтижесінде  

ұнғылардын пайда  болуы .Ұнғылар 2001 жылы  жасалған “О.Ш Прорва кен  

орынын  игерудің  технологиялық  сұлбасы (Батыс алаң )” сәйкес бұрғыланды . 

Өндіруші ұнғылар фондының өсуі көбіне II объект де .(2.2- сурет). Бұған 

себеп екінші оқпанды жүзгізумен, төмен орналасқан горизонттаға өнімді 

қабатты пайдаланып жойылған немесе консервацияланған ұнғыларды 

пайдалану ұнғыларына ауыстырумен түсіндіріледі,1988 ж жобамен 

қарастырылған. Геолого техникалық іс шаралар уақытша  эффекті, бір екі айға 

ғана , көрсетеді кейіін ұнғы тез  суланады.  

I объект - Жоғарғыкелловейлік горизонт  Ю-I 
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Ю-I горизонты игерумен қамтылмаған.себебі гоизонттың негізгі бөлігін  газ 

кеніші алады  тек қана батыс қанатында ауданы бойынша кішірек мұнай кені 

орналасқан.  

Казіргі күнде объектіні игеру екі ұнғымен жүргізілуде. (№№524 ОТС 525 

ШТСҚ) 1988 жылғы жобаға сәйкес I объекті игеруді  бес ұнғымен : 4 

өндіруші(№№234, 264, 436,437) және біреуі резервті (№145) жүргізуді  

жобалаған. 

2008 жылы үш жана ұнғы бұрғыланған (№№234, 436, 145).№234 ұнғы 

геологиялық себептермен жойылған. №436 ұнғыма Батыс алаңның I объектісіне 

тереңдеген. №145 ұнғы Бастыс алаңның I объектісінде пайдалануда. №437 ұнғы 

II объектіде фонтандауда  

II объект - ортакелловейлік горизонт Ю-II 

Казіргі күні объекті технологиялық  сұлбаға сәйкес  толық бұрғыланған. 

Пайдаланушы ұнғы фонды 76  құрайды Соның ішінде 15 і БОТЭСпен 

жабдықталған, 45 і ШТСҚ мен  және 4 і қарапайым .  

1988 жылы жобада  консервленген ұнғыларды II объект  бойынша  

механикаландырылған  өндіруге ауыстыру  көзделген, бірақ бұл жұмыстар  

жасалмады.  

III объект – төменкелловейлік  горизонт Ю-III 

Казіргі күнде  пайдаланушы  ұнғы фонды 4 еу (№№11а, 530, 228, 269): 

№11а, 530 ұнғылары фонтанды әдіспен, №№228, 269 – ШТСҚ. 

1988 жылы жобаланған алты  ұнғы (№№ 438, 439, 440, 441, 442, 443) 

бұрғыланбай  қалды. 

IV объект – орта юралық  горизонт Ю-IV  

Ю-IV өнімді  горизонт бойнша жобамен  берілген  ұнғылар ішінен(№№444, 

445, 446, 447) бір  ұнғы бұрғыланды №444 (консервіленген  Ю-II). Ұнғы фонды 

(№№314, 529, 300) толық  механикаландырылған.  

V объект – орта юралық горизонт Ю-V  

Пайдаланушы фонд 18 ұнғыдан  тұрады .солардың  ішінде  6 фонтанддық, 

3еуі (№№ 404, 426, 5) БОТЭС де  жұмыс  жасайды , 5- ШТСҚ және 3 ұнғы 

(№№418, 422, 403) жұмыс жасамайды тоқтап тұр.Бір ұнғы (№ 401) қарапайым . 

VI объект – триастық горизонт Т-I (Т-II) 

2008 ж бері пайдаланушы  фондта  бір  ұнғы  (№68-ШТСҚ) бар. 

VII объект – III, IV, V триастық  горизонттар  

Триасты горизонт 15 ұнғымен  игерілуде : 9 фонтанды, 4 

механикаландырылған,солардың  ішінде   бір  ұнғы  БОТЭС пен  жабдықталған, 

екі ұнғы- ШТСҚ. Екі  ұнғы  тоқтатылған (№№417, 425). 

1988 ж жобамен  жобаланған ұнғылар №№ 429, 430, 432, 433, 435  

бұрғыланбай қалды .  

Батыс  алаң. 

I объект – орта юралық  горизонт Ю-V 

 Жобамен 12 пайдаланушы  ұнғыны бұрғылау жобаланған . 2008 жылғы  

мәлімет бойынша игеру 21 ұнғымен  жүргізілуде. Соның ішінде 8 ұнғы 
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фонтандық  әдіспен, 5 – БОТЭС арқылы, 6 -ШТСҚ арқылы  жұмыс  жасайды. 2 

фонтанды ұнғы  (№№513, 532) тоқтатылған . 

II объект –триастық горизонттар T-I, Т-II, T-III и Т-IV. 

Батыс алаңның II объектісін игеру Т-II және T-Iv горизонттарын 

пайдаланумен басталды. T-I, T-III горизонттары  игеруге берілмеді. Пайдалану 

20 ұнғыны бұрғылауда  көздеді. 2008 жылдан бері 9 ұнғымен  игерілуде.Соның 

ішінде 7-фонтандық, 2- БОТЭС.Технологиялық сұлбамен ұсынылған  ұнғылар 

(№№352, 353, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367) бұрғыланбай қалды . 

Кен орының геологиялық моделінің құрылымының  өзгеруіне  және  

интералдардың ,коллекторлардың  перфорация  интералы  бойынша   қайта 

үлестірілуі нәтижесінде бірнеше  горизонтпен бірге жұмыс жасайтын ұнғылар 

пайда болды.Фонтанды  ұнғы біреу №310 Батыс алаңда орналасқан, ,бір 

БОТЭС №415- II+VII объектілерде орналасады.,екі ШТСҚ №412-II+IV+VI 

объектілерінде және №419  - VI+VIIобъектілерінде. 

Жалпы  С. Нұпжанов  кен  орынының  ұңғы фондына  талдау  жасай отырып  

оның көпшілігі  ШТСҚ де  жұмыс жасайтындығы  көрсетілді. Бұған себеп 

фонтандааудың  ұнғы  өнімінің  сулануымен  сипатталады.,60% ұнғы  

механикаландырылған  әдіске  көшірілген. Сонымен  қатар ұнғы фондының 

ұлғаюы  бұрын  консервіленген ұнғылардың қайта  пайдалануға  берілу 

себебінен болды.   

Газлифтілі пайдалану  кен  орынында  грифон пайда болумен  тоқтатылды. 

Пайдалану кезінде  құбыраралық пайда болу 36 ұнғыда байқалды, Бұл 

пайдаланушы құбыр мен кондуктор арасындағы қысымның өсуімен немесе 

грифондар  пайда  болумен жүрді .  

Ортадан тепкіш сораптарды жоғары шығымды, суланған,терең және көлбеу 

мұнай ұнғыларында  пайдаланылды.  

Сараптама  нәтижесі сулану 60% дан  асқанда көп ұнғылар жартылай  

фонтанды  әдіспен  жұмыс жасағанын  көрсетеді. Ұнғыдан  сұйықтық  құйылуы 

байқалғандықтан мехникаландырылған  әдіске  көшу  арқа  шегерілді. 

Айдаушы фонд  

Ұзақ  уакыт  игерілуіне қарамастан  С.Нуржанов  кен  орны  ҚҚҰсыз  

пайдалануда. Казір  жоба  бойынша айдауға раналған ұнғылар консервіленген., 

жою көзделген.Жаман өткізгіштігімен аудау сызығын бұзу ҚҚҰ ны  жүргізуге  

мүмкіндік  бермейді. Геолого  техникалық  іс шаралар күткен  нәтиже  бермеді. 

Суды  қабатқа  айдау  мүмкін болмағандықтан  және оны  жүргізу  

экономикалық  жағынан  тиімсіз  болғандықтан  ҚҚҰ тоқтатылды. 

Консервіленген ұнғы  фонды.  11 ді құрайды.Біреуі валанжинде,тоғызы 

ортакелловейлік горизонтта  және  біреуі екінші тирасты  горизонтта.  

Ұнғы  фондының  қозғалысынан (4.3 сурет) 2005 жылы  консервіленген  

ұнғылар санының  күрт төмендегені  байқалады. Бұл 7 ұнғының  игерудің II 

объектісіне және  бір ұнғының батыс алаңныңI объектісіне ауысуымен  

сипатталады. Консервациялануына себеп II объект ұнғыларында газдың  пайда 

болуы Сонымен  қатар  бұған себеп  ретінде  фонтанды  ұнғылардың  
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механикалық әдіске  ауысуы  кезінде үлкен  газ  факторының  болуы мен  

ұнғының  сулануы.  

Жойылған ұнғылар фонды.- 53ұнғыдан  тұрады .Соның ішінде 16 сы  

техникалық себептермен, 37-і геологиялық себептермен жойылған.Техникалық   

жойылғандар  ішінде :12 бұрғылаудан кейін, 3қорды жинағаннан кейін және 

біреу айдауға пайдаланғаннан кейін.Геологиялық себептермен жойылған  

ұнғылардың  негізгі бөлігі II объектіде орналасқан.  

Механикалық әдіске көшірілген ұнғылар төмен орташа тәуіліктік 

шығыммен(6 т/тәу) және жоғары суланумен (70%).сипатталды.Ары қарай  

пайдалану барысында  ұнғы толық қабат суымен суланып кетіп  отырды. 

Өндірістік геофизикалық зерттеулер нәтижесінде жойылған ұнғылардың 

перфорация интервалы  толығымен суланған.Және бұларды алда айдайшы 

немесе бақылаушы ұнғы  ретінде пайдалану тиімсіз. 

Ұнғылардың  жойылуының техникалық  себебіне: құбырдың қысылуы , 

шегендеуші құбырлардың  саңылаусыздануының бұзылуы , парафиннің 

абробциясы бұл цементті тастың  құбырмен ілінуінің жоқтығын көрсетеді және 

тағы басқалары.  

Бақылаушы  ұнғылар  фонды. Бұл ұнғылар саны -15. Соның  ішінде 13 ұнғы 

II объектіде және 2і V объектіде орналасқан.Бақылаушы  ұнғылар қатарына  

көшірілген II объект ұнғылары  игеру барысында толық  суланған және  

мұнайлылық  нұсқасынан  сыртта қалып қойды. №416 V объектідегі  ұнғы  

пайдалануға басында  ак  бақылаушы  ұнғы  ретінде  енді .Ал №405 ұнғы  

бақылаушы  ұнғы  қатарына  мұнаймен қаныққан  қалыңдығы аз болғандықтан  

көшірілді.  

. Жұтылу  фонды Кен орындағы  бұл ұнғылар саны -12 Соның ішінде 3 

ұнғы тоқтатылған және 9 жұмыс істеуде Барлық ұнғыларға 

аптнеокомгоризонтыда  айдау  жүргізілуде. 

 

Сурет 2.2 – Өндіруші ұнғылар фондының қоғалу динамикасы  

 



39 

 

    Cурет 2.3 – Ұнғы фондының қоғалысы 

 

 
 

2.3.2 Ұнғыларды пайдалану көрсеткіштері 

Жоғарыюралық горизонттар J3 

I объект – жоғары келловейлік  горизонт  Ю-I 

Горизонт 1967 жылдан  бері  игерілуде  және 1974жылға дейін пайдалану 

№94 ұнғымен жүргізіліп келді. 1975жылы №145 ұнғының іске қосылуы үлкен 

газ факторымен (1000 м³/т )бірге жүрді.Ю-I горизонтының құрылымы үлкен газ 

телпегімен ,солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа дейін созылып жатқан , 

сипатталады. Кен орынның оңтүстік шығысында  орналасқан ұнғылар сазды  

зонада орналасқан. Ал қалған алаңдарда ұнғылар  каротаж  бойынша газбен 

қаныққан және С2.категориясына жататын қорымен бағаланылады. Байқау 

барысында мұнай берген ұнғылардың  барлығы дерлік  кен  орынның батыс 

бөлігінде орналасқан. I объектідегі  ұнғылардың көбісінің істен шығуы  

олардың үлкен сулылығы. Шығымға талдау нәтижесі ұнғыларды  

пайдаланудың бас кезінде үлкен газ факторлар мен және төмен мұнай 

дебитімен сипаттайды. Бұл газдың газ телпектерінен шығуымен түсіндіріледі. 

Жобаның газ якорьлерін пайдалану ұсынысы мұнай газ өнідірісін 

тұрақтандырады. Қазір Ю-I горизонтының ұнғы фонды 2 ұнғыдан тұарыд. 

Максималды шығым мұнай бойынша (5,6 т/сут) №525 ұнғыда байқалады. Ал 

минималды  шығым №312  ұнғыда (0,1 т/тәу). 

2005жылдан  бастап өндіру қарқыны  жоғарлады .Бұған себеп пайдалануға 

№525 ұнғы берілді,бірақ сулылықтың жоғарлауы мұнай шығымының жалпы 

сұйық шығымындағы көлемі азайюда . 

II объект –ортакелловейлік  горизонт Ю-II 
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С.Нұржанов кен орынының игерілуі  осы  горизонттың игеруге берілуінен 

басталды.Бұл горизонт  мұнай және газ  қоры бойынша негізгі горизонт болып 

табылады  

Ұнғы  шығымын талдау  нәтижесі өндірістік пайдалану  сатысында  

мұнайылық ортакелловейлік горизонтында  алевролитті1а,құмтасты1п және 2 

қабаттарын қоса есептегенде кен орынның барлық  ауданыда  байқалады.  

Мұнай бойынша ұнғылар шығымы барлық ортакелловейлік горизонтта 0,1 

т/тәу(№202 ұнғы ) тен 50 т/тәу (№155 ұнғы) ке дейінгі  аралықта  болады. 

Өндіру ұнғыларын  жыл  бойынша  үлестіру  диаграммасы  бойынша ұнғы 

фондының ұлғаюы жүоуде. Бұл  жоба  жоспары бойынша  жойлатын  және  

конвервіленген ұнғыларды  ауыстыру  нәтижесінде  орын алуды . 

Ақырғы  бес  жыл  ішінде  максималды шығым №180 ұнғыны іске 

қосқаннан кейін 66,7 т/тәу болды.Бірақ нұсқа  суларының қозғалуы  салдарынан 

өнімнің сулануынан негізгі  фонд (48) шығымы  мұнай  бойынша  0,6 т/тәу 

құрайды  және 15 ұнғы  ораташа мұнай шығымы 19,4 т/тәу жұмыс  жасауда . II 

объектіні игеру  қиыншылығы  оның коллекторларының  біртексіздігі  және 

ыдырау коэффициентінің жоғарылығымен  сипатталады.  

Объектіні игеру 1963жылы  пайдалануға №1 ұнғының берілуімен басталды.   

Казір кен орынын игеру 76ұнғымен  орындалуда.Өндіруші  ұнғылардың  

негізгі  бөлігі  құмтасты горизонтта  шоғырланған. Ал  алевролитті  бөлігі  

құмтасты  бөлігіне қарағанда нашар коллекторлық  қасиетке ие. Ұнғымалар  газ  

телпегіне жақын  маңда  жұмыс  жасайды  сол  себепті  ұнғыларда  жоғары  газ  

факторы байқалады.Құмтасты қабатта жоғары газ факторымен газ телпегінің  

шеткері  жерінде  орналасқан  оңтүстік  қанаттың отүстік шығыс алаңындағы  

ұнғылары  жұмыс жасайды. №105 ұнғы (I құмтасты) 1964ж сынақтық  

пайдалануға 344 м³/т газ  факторымен  берілді  Казіргі күнде осы ұнғы  газ  

факторы 250 м³/т. құрайды. 

III объект – төменгі келловейлік горизонт Ю-III  

Ұнғы фондты 4(№№11а, 530, 228, 269).ұнғыдан  тұрады. Мұнайлылығы 

оңтүстік алаңның оңтүстік қанатында анықтап , байқау  барысында жоғары  газ  

факторы анақталған    

Игеру  аз шығымды  ұнғыламен  жүргізілуде .Мұнай бойынша  шығым 

№269 – 0,1 т/тәу және №228 – 0,1 т/тәу. №№269,228  ұнғыларда  сулылық  

81және 98% ға жеткен. №269 ұнғыда  шығым0,5 т/тәу құрайды. Фонтандаушы  

ұнғылар  №№530,11а  18 және19%.сулылықты  көрсетеді. 

2008  мәлімет бойынша өнідірілген  мұнай саны 2,9 мың т,сұйықтық 4,4 

мың. т.болды. 

Ортаюралық горизонт J2 

IV объект ортаюралық  горизонт Ю-VI. 

Горизонтты  игеру 1964жылы мұнай бойынша  шығымы 270,5 т/тәу болатын 

№37  ұнғыны пайдалануға  беруден басталды. (сусыз кезең 2 жыл ). Мұнай 

дебитінің ұлғаюы №529 ұнғыны  механикалық  тәсілге (ОТС) көшірумен 

байланысты болды.Бұл  өз алдында жалпы  мұнай өндіруді арттырып,тұрақты  

мұнай өндіруді  ұзақ  мерзімге қамтамаысз етті.  
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Өндірілген мұнай саны 1,6 мың.т,ал  сұйық саны – 9,6 мың.т құрайды. 1976 

жылға  дейін ұнғыны пайдалану  бір ұнғымен орындалды. 1977 жылдан 1997 

жылға  дейінгі аралықта  горизонт уақытша консервацияда болды.Игеру  

басында  ұнғы фонды алты ұнғыдан тұрды.Казір ұнғы фонды  үш ұнғыны 

құрайды (№№314, 529, 300).Ұнғылар дебиті 13 т/сут тен аспайды  , оған себеп: 

өнімді қабат қалыңдығының аз болуйы жәнегоризонттың аз  ауданды болуы.  

V объект – орта юралық горизонт Ю-V 

Горизонт 1982 жылдан  бастап игерілуде.  Алғашқы жылдары горизонт екі 

ұнғымен  игерілді. №№56, 307.Алынған  мұнай қоры 17,3 мың.т, ал сұйықтық– 

54 мың.т құрады. V ортаюралық  горизонт фонтанды  және механикалық 

әдіспен игеріледі. Ортаюралық горизонт Ю-V  кен орынның негізгі 

объеткілердің бірі болып табылады.  Өндіруші ұнғылар фонды 15 ті 

құрайды.Соның ішінде: №53(30 т/тәу) ,екі ұнғы (№№400, 402, 406) 15 т/тәу 

шығыммен, №56 ұнғы 6 т/тәу шығыммен фонтандайды.  ШТСҚмен  жұмыс  

жасайтын №308  ұнғы кеніштің төбелі бөлігінде  орналасқан  және 10,6 т/тәу 

шығымен жұмыс жасайды. Фонтанды  және мехнаикалық ұнғыларға  жүргізген 

нәтиже  фонтандықтан  механикалыққа  ауыстырған  пайдалану 

перспективасын ұлғайтады  деп  көрсеткен . Ұнғылардың  негізгі  бөлігі  

солтүстік  жіне солтүсік шығыс алаңдарда  орналасқан. Фонтанды  ұнғылар  

шығымы 21 т/тәу, ОТС - 4,5 т/тәу, ШТСҚ - 3,3 т/тәу құрады. Ал  сулылығы 

фонтанды  ұнғыларды  60%., ал  ШТСҚ және БОТЭС дерде 99%, ға  дейін  

жетеді бұл нұсқа  суларының жоғары  белсенділігімен түсіндіріледі. Көп 

фонтанды ұнғылар  кеніштің төбесінде  орналасқан, ал механикалы  жұмыс 

жасайтындар  шеткері  СМБ жакын  орналасқан . 

Триастық горизонттрар 

С.Нұржанов кен  орынының ең бір  негізігі  горизонттарының  бірі  

пермотриасты  горизонт болып табылады. 2004 жылы С. Нұржанов кен  

орынының тирас  горизонттарын барлау жобасы  жасалынды. Бұл жобаның 

мақсаты горизонт параметрлерін есептеу,барла жұмыстарын жүргізу, бұрғылау  

мен ұнғылады сынау болды.2005жылға дейін горизонт нашар игерілді 

ұнғылардың төмен өнімділігі алдарынан. Пайдалану барынсында  

мұнайбергіштікті арттыру мақсатында мынадай іс шаралар 

қолданған:саздықышқылмен өңдеу,акусстикалық әсер,қайтаперфорациялау, 

бірақ  күткен нәтиже бермеді. 2005жылы алғаш рет триасты горизонт 

ұнғыларына (Шығыс алаңның №№421, 500, 427 және Батыс алаңның №№359, 

370, 372) мұнай өндіруді қарқындату іс шарасы қабатты сумен  жару 

жүргізілді.Бұл іс шарадан кейін мұнай шығымы 30-40 т/тәу дейін өсті Сонымен 

ҚСЖ оң нәтиже  беретін болды. 

VI объект – Триастық  горизонт Т-I (Т-II). 

Игеру 1977 жылы №68.ұнғыны пайдалануға  берумен басталды. 1988 жылғы  

жобамен қарастырылған  №№411, 412, 413, 414, 415, 420 ұнғылар I триасты 

горизонт бойынша  толық  бұрғыланды. Бірақ  ұнғының өнімділігінің азаюы 

ұнғы шығымының 0,7 т/тәу сұйық бойынша жетуі  және жүргізілген геологгия 

техникалық  іс  шаралардың  оң нәтиже  бермеу  салдарынан  ұнғыларын 
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жоғарыда орналасқан II объектке көшірді.Орташа шыңым мұнай  бойынша 0,19 

т/тәу, ал сұйық  бойынша 12т/тәу. Сулылығы 98%.Горизонт  төрт ұнғымен  

игерілген.Талдау нәтижесі шығымнның күрт төмендеуі қабат қысымның тез 

төмендеуімен және осының алдарынан фонтанды  ұнғылады механикалық  

ұнғыға ауыстырумен  түсіндіріледі. Ал  газ  факторының тұрақтануы газды 

якорьлерді орнатумен  салыстырылады.  

VII объект – III, IV, V триастық  горизонттар 

 Игеру 1973 жылы №11.ұнғыны пайдалануға  берумен басталды.Сусыз  

период сегіз жылға созылған. Объект ұнғысы оңтүстік қанаттың солтүтік 

шығыс  алаңында  орналасқан. Фонтандық  ұнғылардың орташа  тәуіліктік 

шығымы23 т/тәу, газ  факторы - 200 м³/т,сулылығы- 15%.  Ал  

механикаландырылған ұнғылардың орташа  тәуіліктік шығымы 12 т/тәу, газ  

факторы - 151 м³/т,сулылығы 68 % 

Триастық  горизонт Т-V. 

Игеру 1981 жылы №308.ұнғыны (газ факторы4488 м³/т) пайдалануға  

берумен басталды. Сол  жылы  ақ  горизонтты  игеру  тоқтатылды және1981 

жылдан  бері  игерілмеді. Бұған себеп:горизонттық  дұрыс  зерттелмегендігі  

және өнідірістік потенциалын  білмеуі .Горизонт жоғары өнімділікпен 

сипатталады,бірақ мұнайы жоғары  тұтқырлықты бұл қабатқа 

геологотехникалық  іс шараларды  жүргізуді талап етеді  

Батыс алаң 

Кен орынның ең  бір перспективті ауданы болып  Батыс алаң табылады. 

Батыс алаңда екі игеру объектісі бар: I объект – V ортаюралық және II объект –  

I, II, III, IV, V триастық горизонттар. Есетелген игеру түрлерінің ішінен III түрі 

таңдалды .Мұнда  ҚҚҰды пайдаланады. 

I объект –ортаюралық горизонт Ю-V.  

Батыс алаңның I объектісін игеру 1992ж №№313, 315 ұнғыларды (мұнай 

шығымы 30 т/тәу.) пайдалауға беруден басталды. 2008 жылғы мәлімет 

бойынша алынған  мұнай  қоры 35,3 мың.т, сұйықтық– 53,1 мың.т. құрады. 

Фонтанды ұнғылардың орташа тәуіліктік шығымы 6,9 - 44 т/сут, ал 

механикаландырылғандардың шығымы- 0,2 -12,9 т/сут  аралығында болады. 

Фонтандық ұнғылардың сулануы 1% (№315,512,657) тен 68% (№145) 

аралығында  өзгереді. 

II объект – триасты горизонттар T-I, Т-II, T-III и Т-IV. 

Батыс алаңның II объектісін игеру 1993ж №№316 ұнғыны пайдалауға 

беруден басталды. Алынған  мұнай қоры 12,8 мың.т., сұйықтық– 13,7 мың.т.  

Фонтанды ұнғылардың орташа тәуіліктік шығымы 7 т/тәу, Фонтандық 

ұнғылардың сулануы 2% тен 45 аралығында  өзгереді 

Біріккен ұнғылар  

Геофизикалық материалдарды қайта  интерпретациялау  нәтижесінде 

С.Нұржанов кен орынының жана  құрылымдық картасы бұрынғы қорды 

есеептеу картасынан (1986 ж)айырмашылығы бар  құрылымдық  карта  алынды 

.Соның салдарынан мұнай  мен газ қорын қайта  есептеу мен өнімді қабаттың 

табаны мен төбесінің орналасу тереңдігін қайта есептеу керек болды. 



43 

 

Перфорация интервалына  жасалған  талдау  нәтижесі  кейбір ұнғылар қатары  

басқа  объектіде  игерілетіндігі және кейбірін бер немесе екі  объект  бірге  

игеретінін көрсетті. Бірге  игеріліп жатқан ұнғылар саны5 құрады. Соның 

ішінде  біреуі фонтанды (№310) батыс алаңның  I жәнеII объектілері бірге  

игеруде ,екі ұнғыны, ОТСпен  жабдықталған, II және VII объектілер игеруіде  

және тағы сол сияқты. Біріккен фонтанды  ұнғылардың  орташатәуіліктік 

шығымы мұнай бойынша 4,7 т/тәу құрайды және сұйық бойынша 4,9 т/тәу 

құрайды.Ал  ОТС пен  жабдықталғандардікі мұнай  бойынша - 11,7 т/тәу,сұйық 

бойынша 70,3 т/тәу,ШТСҚ мен жабдықталғандар мұнай бойынша 0,1 т/тәу, 

сұйық бойынша 14,7 т/тәу болады. 

Ұнғы фондына, олардың мұнай  шығымына және игеру көрсеткіштеріне 

жасалған талдау  нәтижесі  келесіні қорытынды көрсеттті: 

1. Негізгісі  және  жоғары өнімділігі басым горизонттар  триастық  және 

Батыс алаң  горизонттары болып табылады 

2. Механикаландырылған фонд аз шығыммен 0,2 ден 0,5 т/тәу жұмыс 

жасайды. 

3. Ұнғы шыңымна  талдау кен  орны  бойынша нұсқа суларының жоғары 

белсенділігі  және үлен  газ  телпегінің болуы  байқалады ,Ұнғылар 60%. Дан  

көп  сулылықпен фонтандауда . 

4. Механикаландырылған  ұнғыларды сулы горизонттар интералын 

оқшаулауды  қарастыру және сулылығы 60%, жоғары жартылайфонданды 

ұнғыларды механикаландырылған  ұнғыға  айналдыру қажет.Бұл  ұзақ  

мерзімге тұрақты  шығымды  қамтамасыз  етеді. Жакын орналасқан  

ұнғылардың  шығымның күрт өзгерісі және сулылығы  бұлгоризонттардың 

біртексіз  коллекторлық қасиетін көретеді. 

I объект; 2.1%

II объект; 41.3%

III объект; 2.5%

IV объект; 1.8%

V объект; 13.5%

VIа объект; 0.2%

VI объект; 3.2%

VII объект; 35.5%

 
Сурет 2.4 – Мұнайдың геологиялық қорынын пайдалану объектлері 

бойынша  үлестірілуі. 
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2.4 Жүргізілген геолого-техникалық іс шаралардың тиімділігіне талдау 

жасау 

 

Ақырғы бес жыл  ішінде С.Нұржанов кен  орынында бес ұнғы  бұрғыланып 

пайдалануға берілді.Сонымен 399 ұнғыларда жер астын күрделі  жөндеу 

жұмыстары жүргізілді. 

Негізінен бұл:  механинкаландырылған тәсілге көшу жұмыстары , қосымша 

ұнғы оқпанын тесу, екінші оқпан жасау (сұйықты форсифті алу), қаттың түптік 

аймағына әсер ету (СҚӨ,ТҚӨ,ЫМӨ,су келуін оқшаулау  ) және мұнай алу 

қарқынын жоғарлату үшін жана технологияларды  қолдану:электрліәсерету, 

терең, гидромеханикалықтесікті қабатты сумен жару,гидромеханикалық тесікті 

перфорация жасау  жасалды.  

Мынаны ескерген жөн :тұз қышқылымен өңдеу кезінде, өнімді қабатқа  

акустикалық  әсер ету нәтижсесінде эффект соншылқты байқалмады Жалпы 

жүргізілген іс шаралар  эффектісі 35 %.пайыз құрады.  

Геология техникалық  іс шаралар нәтижесі  бойынша мынадай 

қорытындыға келді: ең үлкен мұнай шығымы түптік зонаға әсер ету жүргізілген 

ұнғыларда байқалған.Соның ішінде  ыстық мұнаймен өңдеу 

жұмыстары,электрлік әсер ету және қабатты сумен жару жұмыстарында. 

С.Нұржанов кен  орынында  электрлі әсер ету әдіс  пен  ҚСЖ ең тиімді әдіс 

болып табылады.  

а)Электрлі әсер ету әдісі 

Электрлі әсер ету әдісі С.Нұржанов кен  орынында  2000жылдан бері 

қолдануда Бұл әдіспен әсер ету нәтижесінде кен орны бойынша тәуіліктік 

мұнай және сұйық өндіру 20%-ға ұлғайды.Осыған сәйкес жылдық мұнай алу 

өсіп, ұнғылардың орташа сулануы 10% ға төмендеді. 

Электрлі әсер ету әдісі 10 өндіруші ұнғыда  жүргізілді Қосымша 5694 т 

мұнай өндірілді,эффект 7 өңделген ұнғы бойынша алынды.Орташа шығымның 

өсуі бір ұнғыға 2,0т,орташа эффектінің созылу  мерзімі 12 ай .Кеткен 

шығымның қайтымдылығы- 1,9. 

 

б) ҚСЖ 

Қабатты сумен жару әдісі алғаш 2005жылы қолданылды.Бұл әдіс 

пермотриасты горизонтта №№ 359, 370, 372, 417, 421, 434, 500 ұнғыларында 

«Шлюмберже» фирмасы қызметкерлерімен жүргізілді .Оң нәтиже алынды 71 

%. жетістікке жетті.ҚСЖ жүргізгеннен кейін шығымы - 30т сусыз  мұнайдан 

тұратын фонтанды ағын алынды. 5 ұнғыма бойынша жұмыс жүргізілуде 

Сулылық тұрақты сақталуды .Қосымша  47666  т мұнай өндірілді. 

Шығымның өсуі бір ұнғыға -25,4 т, орташа эффектінің созылу мерзімі -5 

жыл. 
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2.5 Қабаттан  мұнай қорының алыну сараптамасы 

 

С.Нұржанов кен орнының өнімді горизонты игеруге бірден емес сатылап әр 

жылда бөлек енгізілді.  

Негізгі БАҚ бар горизонт II ортакелловейлік горизонт (57%)Мұның 

бастапқы баланстық қоры горизонт бойынша 38712 мың.т мұнайды құрайды. 

Қордың алынуы - 85%..Одан кейінгі орында ортаюралық Ю-V горизонт .Ол 

бойынша  БАҚ(НИЗ) 11,9%пайызды құрайды  және алыну қарқыны  - 92%. 

Алдындағы бөлімдерде айтылғандай резервуардың геологиялық  модель 

туралы  ойдың өзгеруі алынған өнімді игеру  объектісінің әр өнімді қабатына 

үлестіруге алып келеді. 4.45 диаграммасында бекітілген БАҚ II және V 

объектілерде бітуі көрсетілген,ал Батыс алаңның VI объекті және II объектіден 

алынған  өнім қоры БАҚ -тың сәйкесінше 12 және 6% құрайды.Бекітілген 

БАҚтан өнім алудың асып түсуі III  және IV объектілерде  4,5 және 1,3 есе. Бұл 

перфорация интервалын объектілерге қайта үлестіру керектігін  

қорытындылайды. II, V, VI объектілердегі ұнғылар ҰГЗ нәтижесін 

интерпретациялау қорытындысы бойынша III және IV игеру объектілерінің 

қабатын игеруде екенін көрсетеді.Осыдан бұл ұнғылардың жалпы өнімі БАҚ да 

бекітілгеннен асып түсуі түсіндіріледі. 

Жоғарыда айтылғандарды ескеріп егжей тегжейлі талдау жасап қолданылып 

отырған игеру  жүйесін және қабат флиюдтерін алудың технико технологиясын 

қайта қарастыру қажет. 

Мұнайдың өндірістік қорын игеру объектісі бойынша үлестірілуі және  

мұнайдың алынатын  қорынының алыну динамикасы  4.24-4.25 кестелерде 

берілген. 
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Сурет  2.5 – Игеру объектілер арасында  БАҚ (НИЗ) алуынуын салыстыру  
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      Кесте 2.2 - Жалпы кен орын бойынша  және әр объект бойынша  қордың 

үлестірілуі. 

 
А+В+С1 

категориялары 

бойынша қорлары 

,мың.т. 

ББҚ БАҚ АБҚ ААҚ 

Алынған 

мұнайдың 

жалпы қоры, 

мың.т. 

I-Oбъект 1015 400 806,7 191,7 117 

II-Oбъект 38712 17587 23909 2784 14893 

III-Oбъект 447 74 382 9 323 

IV-Объект 157 87 82 12 111 

V-Объект 7164 3703 3948 487 3269 

VI-Объект 2332 1045 1721 434 121 

VII-Объект 4166 1674 4029 1537 765 

I-Oбъект (Батыс 

алаң) 
7517 3458 6905 2846 1154 

II-Oбъект 

(Батыс алаң) 
6787 2986 6771 2970 151 

Жалпы кен 

орны бойынша  
68297 31014 48554 11271 20904 

 

Кесте 2.3- Жалпы кен орын бойынша  және әр объект бойынша  қордың 

алыну қарқыны. 

 

 

Алынуы, % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

I-Oбъект 24 24 25 25 27 28 29      30 

II-Oбъект 81 82 82 83 83 84 85       85 

III-Oбъект 350      367      385      396      408      423      436     446 

IV-Объект 91 98      104      110      115      121      127     134 

V-Объект 78 80 83 85 86 88        90       92 

VI-Объект 11 12 12 12 12 12 12       12 

VII-Объект 33 35 37 39 41 43 46       50 

I-Oбъект (Батыс 

алаң) 
11 15 18 22 25 29 32       34 

II-Oбъект (Батыс 

алаң) 
0 2 3 3 3 4 5 6 

Жалпы кен орны 

бойынша  
28 28 28 29 30 30 31       31 
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3 Арнайы бөлім 

3.1 Батырмалы электр ортаданан тепкіш сорапты орнату 

Батырмалы ортадан тепкіш электр сораптар мұнай, қатты суланған, кіші 

диаметрлі және үлкен тереңдікте ұңғыларды өндіруге арналған. Олар 

құрамында әртүрлі тұздары ерітілген агрессивті қабатты сулар, газдар (оның 

ішінде күкіртті сутегі), негізінен құм түріндегі механикалық қоспалар бар 

сұйықтықтарда тоқтаусыз және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. 

БОТЭС қондырғысы батырылатын агрегаттан, сағаның жабдықтарынан, 

электр жабдықтарынан және СКҚ бағанасынан тұрады.  

Ұңғымадан сұйықтықты көтеру электр ортадан тепкіш сорабының 

жұмысы есебінен жүзеге асырылады, оның функционалдық схемасы 3.1-

суретте көрсетілген. БОТЭС қондырғысы батырмалы сорап агрегатынан 

(гидроқорғанышы бар электр қозғалтқышынан және сораптан), кәбіл желісінен 

(кәбілдік енгізу муфтасы бар дөңгелек немесе жазық кәбіл), СКҚ бағанасынан, 

ұңғыма сағасының жабдықтарынан және жер үсті электржабдықтарынан: 

трансформатордан және басқару станциясынан тұрады.  

 

 

   Сурет 3.1 – БОТЭС құрылғысының принципті сұлбасы  
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Бұл сораптың физикалық жұмыс істеу принципі белгілі бір кинетикалық 

энергия валға айналатын жұмыс дөңгелегінен (3.2-сурет), қуыс арналары бар, 

қозғалатын 28 сұйықтықтың ағынына негізделген, ол үдеуді алу нәтижесінде 

бағыттаушы аппараттың қабырғаларының бойымен жоғары қозғалады. 

 

 
Сурет 3.2 –БОТЭС сатысындағы сұйықтық ағынының қозғалысы  

Содан кейін сұйықтық келесі бағыттаушы аппаратқа және жұмыс 

дөңгелегіне кинетикалық энергияның жаңа порциясын сатып ала отырып, 

дәйекті түрде түседі. Жұмыс  дөңгелек жұбы-бағыттаушы аппарат БОТЭС 

сатысы деп аталады. Сатылар (3.3-сурет) БОТЭС секцияларында орналасқан. 

Секциядағы сұйықтық газ сепаратордың қабылдау торы арқылы түседі. 

Осылайша, сұйықтықты көтеру кезінде сұйықтық қозғалысының кинетикалық 

энергиясы осы сұйықтықтың бағанасының әлеуетті энергиясына айналады. 

БОТЭС секцияларынан өткеннен кейін сұйықтық кері және түсіру клапандары 

арқылы СКҚ-ға түседі және ұңғыма сағасына дейін жоғары қарай қозғалады. 

Жұмыс дөңгелектері орнатылған біліктің айналмалы қозғалысының көзі және 

қондырғының барлық басқа айналмалы элементтері батырмалы асинхронды 

үшфазалы электрқозғалтқышы болып табылады. Асинхронды қозғалтқышты 

басқару станция бетінде орналасқан басқару көмегімен жүзеге асырылады. 

Қозғалтқышқа ток беттен кәбіл желісі арқылы беріледі.  
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Сурет 3.3 – БОТЭС секциясы 

 

3.2 БОТЭС жұмысына еркін газдың әсері  

Газдың батырмалы сораптардың жұмысына әсер ету дәрежесін 

анықтайтын негізгі факторларға сорап кезіндегі газ құрамының деңгейін 

жатқызады.  Сораптың арынды сипаттамасының төмендеуіне және сораптың 

жұмыс режимінің оңтайлы аймақтан солға ығысуына сәйкес арынды қисық 

бойынша (сурет 3.4 ) бос газдың болуын әкеледі.  

 

Сурет 3.4 – сораптың арынды сипаттамасы  

Мұндай ығысу берілістің азаюына, пәк-нің төмендеуіне және электр 

қозғалтқышының қызып кетуіне ықпал етеді . Сонымен қатар, бұл сорап 

арынының азып-тозуына әкеледі: эмульгирленген газдың болуы сорғаптың 

бірінші жұмыс сатылары арқылы өтетін қоспаның көлемін ұлғайтады және 

сораптың білігіне жеткізілетін энергияның бір бөлігін алады, оны газ 

көпіршіктерін қысуға және олардың мұнайда толық ерітілуіне жұмсайды. Бұл 

энергияның бір бөлігі сұйықтық ағынын қайтарады, бірақ СКҚ-ға қазірдің 

өзінде (бөлінетін газ сұйықтықтың бетіне көтерілуіне ықпал ететін және 

ұңғыманың жұмысы үшін қажетті арынды азайтатын "газлифттік әсер" деп 

аталады). Жұмыс дөңгелектері мен сораптың бағыттаушы аппараттарының 
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арналарында газ құрамының өсуімен қуыстар пайда болады, олар арналар 

арқылы газ сұйықтықты қоспаның (ГСҚ) ағынының жалпы ағынына 

қатыспайды. Батырмалы ортадан тепкіш сорапты арналардың өткізу қабілетінің 

төмендеуіне, сораптың қайта айдалатын ортамен энергия алмасуының 

бұзылуына, қалақтардың ағу процесінің тез нашарлауына газ толтырылған 

кавернаның пайда болуына әкеледі. Жасанды кавитация режимдерінде жұмыс 

істейтін насоста кейіннен газ құрамын арттыру кезінде беру үзілісі пайда болуы 

мүмкін . 

Мұнай жинаудың арынды жүйесіне жаппай көшу ұңғымалардың сағалық 

қысымының ұлғаюына алып келді, бұл газдың құбырдан тыс қысымының 

ұлғаюына әкеп соқты. Ұңғыманың сағасына газ қысымының өсуіне негізінен 

мынадай факторлар әсер етеді: Автоматты топтық өлшеу қондырғысының 

қашықтағы орналасуынан сыртқа шығару желісіндегі жоғары қысым, рельефтің 

кедір-бұдырлығы, өндірілетін мұнай жоғары тұтқырлығы мен т. б. (3.5 сурет). 

Сорап компрессорлық құбырлар мен шегендеу колоннасының 

арасындағы кеңістіктегі газдың артық мөлшері сорап корпусы 

температурасының өсуіне, БОТЭС сатысындағы сұйықтықтың пайдалы 

көлемінің азаюына әкеледі, газ гидраттарының пайда болуына, сұйықтық 

ағынын бұғаттауға, ұңғымадағы динамикалық деңгейдің төмендеуіне, ал егер 

соңғысының мәні батырмалы сорапты қабылдаудағы газ құрамының рұқсат 

етілген шамасынан асқан кезде сыни деңгейге жеткен жағдайда, мұндай 

жағдайда берілістің үзілуі және мұнай өндіруді толық тоқтату қажет.  

Газогидраттардың пайда болуына ұңғыманың тоқтауы және онымен 

байланысты сұйықтықтың сууы, қабаттық сұйықтықта ылғалдың болуы, 

сондай-ақ мұнайдың газбен қанығу қысымына сәйкес келетін аймақтан жоғары 

орналасқан ұңғыма учаскелерінде еркін газ фазасының болуы әкелуі мүмкін. 

Гидраттардың шөгінділерінің статистикасы СКҚ-ның жоғарғы бөлігінде және 

құбыр сыртындағы кеңістіктегі динамикалық деңгейдің үстіндегі аймақта жиі 

кездесетін жағдайлардың байқалатынын көрсетеді. Газогидраттардың пайда 

болуы құбыраралық кеңістіктің жабылуына және сұйықтықтың дебитінің 

төмендеуіне әкеледі, тіпті қондырғыны беруді толық тоқтатуға дейін. 

Ұңғыманың оқпанындағы динамикалық деңгейдің төмендеуінің салдары 

сорапты түсіру тереңдігін арттыру қажеттілігі болып табылады, бұл қосымша 

шығындармен: сорап-компрессорлық құбырлар мен электр кабелімен, СКҚ 

бағанасына түсетін жүктемені арттырумен байланысты. Құбырлы кеңістікте 

еркін газдың жиналуы мынадай асқынуларға әкеледі: сұйықтықтың ағынын 

азайту, динамикалық деңгейдің төмендеуі, газогидраттардың пайда болуы, 
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жабдық тораптарының жылдам коррозиялық тозуы, "ұңғыманың разрядтауы" 

және т. б. деп аталатын атмосфераға зиянды әсер ету салдарынан сораптың 

берілуінің төмендеуі және үзілуі. Бұл әдіс қоршаған ортаның температуралық 

жағдайына және шығару желісіндегі қысым мәніне қарамастан, автоматты 

түрде электр ортадан тепкіш сораптармен пайдаланылатын ұңғымалардың 

құбыр сыртындағы кеңістігінде пайда болатын газ қысымын төмендетуге 

мүмкіндік береді.  

  

 Сурет 3.5 – жоғары газ факторы бар ұңғымаларда сорап жабдығының 

жұмысы кезінде туындайтын асқынулар 

3.3 Батырмалы ортадан тепкіш электрлі сораптың жұмысына газдың 

әсерін төмендету әдістері  

БОТЭС жұмысына газдың әсерін төмендету әдістері: 

1. Сорапты ұңғының динамикалық деңгейіне дейін тереңдете отырып, сораптың 

қабылдауындағы бос газ мөлшерін төмендету 

2. Сұйықтан еркін газды бөліп алып, оны ұңғыаралық кеңістікке жіберу 

мүмкіндігін беретін газ сепараторын қолдану 

3. ГСҚ-ны ұсақтау үшін диспергатор қолдану 

4. Инкапсуляцияланған рециркуляциялық БОТЭС жүйесінің жаңа 

технологиясын қолдану 
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    Сурет 3.6 – Сепаратор 

 

 

Газ сепараторларының жалпы 3 түрі бар: 

Гравитациялық 

Ортадантепкіш 

Құйынды 

Ортадантепкіш газды сепараторларды 

пайдалану – БОТЭС-ті еркін газдың зиянды 

әсерінен  қорғаудың ең сенімді құралы болып 

табылады. Пайдалану параметрлері және 

ұңғымадағы суға арналған сораптың істен 

шығу уақыты көбінесе олардың жұмысының 

тиімділігіне байланысты болады. 

Газды сұйықтықтан бөліп алу үшін бұл газ 

сепараторлары гравитациялық немесе 

ортанадантепкіш күштерін қолданады. 

Гравитациялық газ сепараторы ең аз бөлу 

коэффициентіне ие, центрифугалы - ең үлкен 

және құйынды аралық орта коэффициентін 

көрсетеді. 

Құрылғыларға келесі талаптар қойылады: 

 Сораптың істен шығуына алып келетін, 

техникалық шарттармен рұқсат етілген 

мөлшерден артық бос газдың әсерін 

жою; 

 Сорапты тұрақты жұмысын қамтамасыз 

ету үшін құрылғының жұмыс бөліктері 

арқылы қажетті сұйықтық беру; 

БОТЭС үшін газ сепараторлары көбінесе 

ортадантепкіш дизайнымен орындалады. 
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БОТЭС жұмысындағы газбен күресу әдістерінің бірі диспергаторларды қолдану 

болып табылады. Газ көпіршітерін ұсақтау үшін жоғары жылдамдықтың 

жоғары градиенттері қажет.  

Диспергаторлар келесіге бөлінеді: 

• роторлы-статорда, 

• ультрадыбыстық, 

• жоғары қысымды. 

Ротор-статор құрылғыларының жүйесімен жабдықталған кең таралған. 

Олар шикізатты механикалық әсермен тиімді кесуге мүмкіндік береді. Мұндай 

диспергаторге екі негізгі компонент кіреді: айналмалы ротор мен стационарлық 

статор. Міндеттеріне байланысты әртүрлі пішіндегі тістермен жабдықталған. 

Ротордың элементтері P-, M- және W-тәрізді конфигурация болуы мүмкін. 

Құрылғының қалған бөліктері мен компоненттері бұл жағдайда 

орналастырылады. Шикізатпен байланысқан барлық құрылымдық 

компоненттер тамақ өнеркәсібінде қолдануға рұқсат етілген химиялық инертті 

материалдардан жасалған. Жіңішке суспензиялар мен эмульсияларды өндіруге 

арналған диспергатордің құрылымы дисперсиялы элементтерді екі немесе үш 

жұп ротор-статормен қамтиды. 

 

Сурет 3.7–Диспергатор 

 

 

Диспергатордың жұмыс принципі 

Құрылғының жұмыс істеу принципі қарапайым. 

Шикізат кіретін жерге кіреді, сосын араластыру 

камерасына өтеді. Ол перфорацияланған дөңгелекті 

пайдаланып, қоспаның қосымша араласуын 

қамтамасыз етеді. Содан кейін шикізат дисперсиялық 

камераның ортасына сорылады. Қоспаның жоғары 

перифериялық жылдамдығына байланысты 

периферияға тасталады және ротор мен статор 

арасындағы алшақтықтан өтеді. Оның құны шикізат 

құрамымен және қажетті дисперсия дәрежесімен 

анықталады. Айналмалы ротордың қалған қатты 

қосындыларын тістері бар. Соңғы өнімнің ұнтақтау 

дәрежесі орта тұтқырлығына, қатты бөлшектердің 

параметрлері, қолданылатын диспергаторлық элемент 

түрі мен перифериялық жылдамдыққа байланысты. 
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Диспергатор келесі талаптырды орындауы қажет: 

 Жылдамдықтың жоғары градиенттерін құру; 

 Ұсақталу эффектін қамтамасыз ету; 

 Қысымның үлкен гидравликалық жоғалуын болдырмау; 

 Механикалық принциппен әрекет ету және білікпен қозғалысқа келу 

 

 

 
 

Сурет 3.8 – GENESIS PHASE рециркулясиясы бар БОТЭС инкапсуляцияланған 

жүйесі 

  

 

Инкапсуляциаланған БОТЭС жүйесі сораптың 

қабылдау бөліміндегі жоғары газ құрамды  

ұңғымаларда табиғи газды тиімді бөлуге 

арналған 

Бұл жүйе рециркуляциялық сорабы бар 

инкапсуляциаланған БОТЭС жүйесі болып 

табылады, ол БЭҚ салқындатуын жақсартады 

және оның жұмыс жасау сенімділігін арттырады. 

Сондай-ақ, рециркуляция жүйесі БЭҚ-тың 

стандартты салқындатылуы  жеткіліксіз болған 

жағдайда жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Бұл 

жүйені перфорациялық интервалдан төмен 

орнатуға болады, соның көмегімен дебитті 

арттыруға және жұмыс барысында сорапты  

механикалық қоспа әсерунен қорғауға болады. 

Қажет болған жағдайда бұл жүйені перфорация 

интервалынан жоғары орнатуға болады. Бұдан 

бөлек, бұл конструкция  еркін газ серпілісі 

кезінде БОТЭС жұмысын тоқтатуға мүмкіндік 

береді 
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3.4 БОТЭС жабдығын таңдау 

Кесте 3.1 – БОТЭС-ті оңтайлаңдырудың бастапқы деректері 

1.Сұйық дебиті, м3/тәу  148 

2.Сулану,% 58 

3.Мұнай тығызыдығы, кг/м3 825 

4.Су тығыздығы, кг/м3 1020 

5.Перфарацияның жоғарғы тесік тереңдігі,м 2230 

6.Динамикалық деңгей,м  660 

7.Қабат қысымы,МПа 24 

8.Саға қысымы,МПа 18 

9.Сұйық тұтқырылығы,сП 8,9 

10.СКҚ Сыртқы диаметр,мм 102 

11.СКҚ кедір-бұдырлығы ,мм  0,0375 

12.Қанығу қысымы,МПа  18,6 

13.Мұнайдың көлемдік коэффиценті,м3/м3 1,428 

14.Газ факторы,м3/м3 84 

 

БОТЭС жабдығын таңдау әдістемесі: 

1) Өнімнің тығыздығы: 

𝜌см=ω𝑐𝑡∙𝜌в+(1−ω𝑐𝑡)∙𝜌н=0,58*1020+0,42*825=938,10 кг/м3                   (3.1)   

мұндағы, 𝜌в  - судың тығыздығы,кг/м3; 𝜌н  - мұнайдың тығыздығы,кг/м3; 

ω𝑐𝑡 – өнімнің  сулануы, %. 

2) Жалпы арын : 

 

Но = НРгидр + Нуст + Нтр                                                                      (3.2)   

мұндағы, НРгидр  – сұйықтықтың гидростатикалық бағанын еңсеруге арын, 

м; Нуст – Сағалық қысымды еңсеруге арын, М;Нтр-үйкеліс күшін еңсеруге 

арын, арасын. 

3) Сұйықтықтың гидростатикалық бағанасын еңсеруге қажетті арын: 

НРгидр= НВДП – Ндин=2230-660=1570 м                                            (3.3) 

мұндағы, НВДП – Перфорацияның жоғарғы тесігінің тереңдігі, м; Ндин – 

динамикалық деңгей, м. 

4) Ұңғыма қысымын еңсеру үшін арын: 
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Нуст=
смg

101325•Руст


=

10,93881,9

10132518




=198 м                                                       (3.4) 

 

мұндағы, 𝜌см - сұйықтық тығыздығы, кг/м3; сұйықтың - еркін құлау удеуі 

(9,81), м / с2;Руст - сағалық қысым, Мпа. 

 

5) Үйкеліс күшін жеңуге арын: 

 

Нтр = 
смg

dP


                                                                                                (3.5) 

 

6) Тереңдік бойынша қысымды бөлу: 

 

dx

dP
=

d2

f 2
                              (3.6) 

 

мұндағы,f-Мудидің үйкеліс коэффициенті; сұйықтық ағынының 

жылдамдығы, м / с; d-СКҚ ішкі диаметрі, м. 

 

7) Ағын жылдамдығы: 

 

ϑ=
A

Q
=

00886.0

)606024/(148 
=0,27м/с                                                                     (3.7) 

 

мұндағы, Q-ұңғыманың дебиті, м3/тәул.; A – құбырлардың көлденең 

қимасының ауданы, м2. 

 

8) Көлденең қима ауданы: 

 

A=
4

2d
=

4

089,014,3 2
=0,0062м 2                                                                    (3.8) 

9) СКҚ ішкі диаметрі: 

d = dвн – 2ℓ=102-2*6,5=89мм                                                                  (3.9) 

мұндағы, dвн – құбырлардың сыртқы диаметрі, мм;құбыр 

қабырғаларының қалыңдығы, мм. 

Мудидің үйкеліс коэффициентінің мәнін табамыз. Ол кестеден Рейнольдс 

санын және салыстырмалы кедір-бұдырлықтың мәнін арқылы біле алады. 

10) Рейнольдс Саны: 
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Re=


 dсм
=

3109,8

089,027,010,938



=2584,32                                                     (3.10) 

мұндағы, μ-сұйықтықтың тұтқырлығы, мм. 

11) Салыстырмалы кедір-бұдырлық: 

d

k
=

89

0375.0
=0,0004                                                                                      (3.11)    

 

мұнда k-кедір-бұдырлығы, мм. 

 

Сурет 3.9 – Мудидің үйкеліс коэффициенті 

12) Кестеден Мудидің үйкеліс коэффициенті табылды. Ол 0,04 тең. 

Сұйықтық ағынының жылдамдығын және үйкеліс коэффициентін біле 

отырып, қысымды тереңдікте бөлуді табамыз. 

dx

dP
=

d2

f 2
=

089,02

27,010,93804,0 2




=6 Па/м                                                       (3.12) 

 

13) Демек, қысым дифференциалы тең: 

 

dP = 6∙dx=6 2230=13 380 Па                                                                     (3.13) 
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14) Үйкеліс күшін жеңуге арын: 

 

Нтр = 
смg

dP


=

10,93881,9

13380


=1,74 м                                                                (3.14) 

 

15) Жалпы арын : 

 

Но = НРгидр + Нуст + Нтр=1570+198+1,74=1770 м                            (3.15) 

Дебит пен жалпы арынға сүйене отырып, сорапты өз диапазонында жұмыс 

істеп, ең жоғарғы дебит пен ең жоғарғы ПӘК беретіндей етіп таңдаймыз.  Бұл 

ұңғыма үшін бұл сорап моделі ЭЦНК5А-125-1800. Оның дебит диапазоны 

тәулігіне 105-нан 165 м3-ге дейін өзгереді. Оңтайлы беру 125 м3/тәул. Суретте 

осы сораптың оңтайлы жұмыс диапазоны көрсетілген, сонымен қатар қуаты, 

сорап және бір сатының пәкі. 

 

 

 

Сурет 3.10 – БОТЭС сорабының сипаттамалары 

148 м3/тәул дебит үшін , 5,5 м бір сатының арын сәйкес келеді. 

16) Осыдан сатылар санын табамыз: 
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N=
Hс

Hн
=

5,5

1770
=321,8 шт                                                                               (3.16) 

мұндағы,Нс-бір сатының арыны, м. 

17) Сорап қуаты: 

 

Pн =N∙Рс∙ 𝜌см=322*0,74*938,10=223 л.c.                                               (3.17) 

мұндағы Рс– бір сатының қуаты, л. с. 

Кесте 3.2 – БОТЭС – ті таңдау нәтижелері 

1.Жалпы арын,м 1770 

2.Таңдалған сорап ЭЦНК5А-125-1800 

3.Бір сатының арыны,мд 5,5 

4.Сатылар саны,шт 322 

5.Қозғалтқыш қуаты,л.с. 223 

6.ПӘК, % 59 

7.Қуаты, Вт 132 

 

Нұржанов кен орнының ұңғымалары жоғары газға ие, соның салдарынан 

оларды еркін газбен күресу үшін газ сепаратормен жабдықтаймыз. Ол үшін 

сорапқа кіре берістегі газ мөлшерін есептейміз. 

 

1) Pзаб=0,75∙Pнас=0,75*18,6=13,95 Мпа                                                        (3.18) 

 

2) Сорапқа кіре берістегі еркін газдың үлесі осы өңір үшін шекті рұқсат етілген 

мөлшерден аспайтын сорапты қабылдаудағы қысымды анықтаймыз. 

 

Pпр=(1−Г)∙Pнас=(1-0,61)*18,6=7,2 МПа                                            (3.19) 

 

3) Сорапқа кіретін сұйықтықтың дебитін есептейміз: 

 

Qпр= Q∙B∗=148*1,428=211,34 м3/тәул                                              (3.20) 

 

4) Сорапқа кіре берістегі бос газдың көлемдік мөлшерін анықтаймыз: 

 

Gпр=G*(1-(
Рнас

Рпр
))=200*(1-(

6,18

2,7
))=122 м3/тәул                           (3.21) 

 

мұндағы,G - газ факторы. 
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5) Сорапқа кіретін газ шығыны: 

 

Qгпр=
2730

)273(





птP

TпPoQGп
=

2732,7

)2732,33(10148122 5




=279,1 м3/тәул   (3.22) 

 

6) Сорапқа кіре берістегі газ мөлшері: 

 

βвх=
QnpQг

Qг
=64,72%                                                                          (3.23) 

 

Алынған нәтижелерді ескере отырып, еркін газбен күресте тиімді 

болатын 3МНГЛ5АМ роторлы газ сепараторын таңдаймыз. 

МНГЛ5А газосепаратордың құрылымдық ерекшеліктері 

МГЛ5А типті газ сепараторында газ сұйықтықты қоспаны мәжбүрлеп 

беру үшін шнекті саты, ал сепарация үшін – ашық түрдегі белсенді қалақты 

сепаратор пайдаланылады. Газ сұйықтықты қоспаның сепарациялық камераға 

кіруінің оңтайлы шарттары қалақты сепаратордың кіру жиектерін пішіндеумен 

немесе оның алдында арнайы қалақты жұмыс дөңгелегін орнатумен 

қамтамасыз етіледі. 

МН-ГСЛ5 газ сепараторларында сепаратордың алдында қалақтардың 

шығу жиектерінен газ кавернасын құру есебінен тиімділікті арттыруды 

қамтамасыз ететін қалақтардың сперкавитациялаушы профилімен жұмыс 

дөңгелегі орнатылады. 

Газды сепарациялау тиімділігін қосымша арттыру үшін екі сепарация 

каскады бар газ сепараторларының қосарланған (тандемді) конструкциялары 

әзірленді. 

Барлық жаңартылған "М" сериясындағы  газосепараторлар: 

1. Тозуға төзімді радиалды подшипниктері бар ротордың тұрақтандырылған 

үшпорды (тандемді - беспорды) конструкциясы; 

2. Тот баспайтын болаттан жасалған сепарациялық камераның қалың 

қабырғалы қорғау гильзасы; 

3. Статор пакетінің барлық қосылыстары арасындағы тығыздаулар; 

4. Тот баспайтын болаттан жасалған негіз. 



61 

 

 

 

Сурет 3.11 – роторлық сепаратор МНГЛ5А 
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4 Экономикалық бөлім 

  

4.1 Кен орнын игерудің технико-экономикалық көрсеткіші 

 

Мұнай кен орындарын игеру принциптерінің негіздерін іске асыру үшін 

келесі маңызды шарттарға сәйкес жобалаған жөн: жобалаған халық 

шаруашылық маңызы зор мұнай өнімін неғұрлым аз шығынын жұмсап, игеріп 

алуды мақсат етеміз. 

Мұнай кен орнынын игеруді жобалаған үрдісінде біраз варианттар 

қарастырылады. Олар, бір-бірінен игеру жүйелерімен және мұнайды жер 

қойнауынан шығару технологиясы бойынша әртүрлі болады. Экономикалық 

көресіткіштері шамамен бірдей вариантардың ішінен мұнай бергіштігі мол 

сипаттамасы бар вариантты тағайындайды. Немесе керісінше мұнай бергіштігі 

шамалас варианттардың ішінен тиімді вариант ретінде жақсы экономикалық  

көресткіші бар вариантты тағайындайды. 

Кен орнына арнайы құрылған және технологиялық схемаларда  игеру 

жүйелері жер қойнауынан шығару технологиясы мұнайды өндірудің 

максималды деңгейі, кен орнын іске қосу мерзімдері және бөлек объектілерге 

бөлінуі көрсетіледі. Гидродинамикалық және экономикалық есептеулер 

нәтижесінде табатынымыз: варианттар бойынша  негізгі технико-

экономикалық көрсеткіштері; скважина өнімінің сулануын және қазіргі 

мерзімдегі мұнай бергіштікті бағалаймыз; меншікті және жалпы күрделі 

қаржыландыру, мұнайдың өзіндік құнын келтірілген шығындарды және басқа 

да көрсеткіштерді тауып, талдаймыз.  

Батырмалы ортадан тепкіш электрлік сорабы (БОТЭС) қондырғысын 

өндірілетін сұйық құрамында газ, құм көп кездесетін жағдайда жиі қолданады. 

Ол үшін қондырғыны пайдаланатын ұңғымаға дұрыс таңдау қажет. Қазіргі 

уақытта қондырғының сенімді жұмыс істеуіне, жөндеу аралық мерзімін 

жоғарлатуға көп күш жұмсалып жатыр. Осындай процестерді жүзеге асыру 

үшін батырмалы ортадан тепкіш электрлік сорабын  жаңадан жетілдіру қажет. 

Өндірістік бағдарламаның талдауының орындалуының маңызы сол, ол 

таза (нормативті) өнім мен оның негізгі түрлерінің номенклатурасының көлемі 

жоғарыдан кәсіпорынға беріледі және оның іс-әрекетінің негізгі көрсеткіштері 

болып табылады. 

Өндірістік бағдарламаны талдау процесінде көрсеткіштердің деңгейіне 

баға беру керек, олардың алдыңғы жылмен және жоспармен салыстыра отырып 

өзгеру дәрежесі мен олардың өзгеру факторларын анықтау, жеке бөлімшелердің 

қатынасымен анықтап, оларды жақсарту жолдарын іздестіру. 

Талдаудың негізгі кәсіпорының әр мерзім бойынша есебі (жылдық, 

кварталды, айлық) оларға түсініктемелер және бухгалтерлік және шапшаң 

есептейтін материалдары болып табылады. 

Кей жағдайда өндірістің қорларын анықтау үшін арнайы технологиялық 

құрылымдардың жұмысын тексеру, шикізат сапасы мен жұмсалуын тексеру 

талап етіледі. 
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Кәсіпорында өнімнің көлемін, ассортиментін, сапасын, өнімді өндірудің 

бір қалыптылығы және шикізатты қолдануды талдайды. 

Кесте түрінде талдау мынадай анықтамаға келеді: 

а) кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының көрсеткіштерінің; 

б) олардың өзгеруінің себептері. 

Есептердегі эксплуатациялық шығындар тура эксплуатациялық 

шығындар яғни мұнай өндіруге тікелей қатысты және жанама шығындар болып 

бөлінеді. Тура эксплуатациялық шығындар (өзіндік құн) – ұңғыларға қызмет 

көрсету шығындары, механикалық өндірудегі электроэнергияға (терең сорапты 

эксплуатация) және басқа да қажеттіліктерден (қабат қысымын ұстау үшін су 

айдау, су өндіру, өнеркәсіп ішіндегі мұнай жинау мен тасымалдау, мұнайды 

технологиялық дайындау, ағымдағы жөндеу, персонал еңбегін төлеу, еңбекті 

төлеу қорынан аудару, сондай-ақ жүк тасымалдау және жабдықтау шығындары) 

тұрады. 

Жанама шығындар (жалпы өндірістік шығындар) – мұнайды сыртқы 

тасмалдаумен байланысты шығындар, негізгі қор бойынша амортизациялық 

аударымдар, бюджетке салықпен басқа да міндетті төлемдер, кен-орынды 

өндіру салдарынан болған ликвидация қорына төленетін (қосалқы қор), 

Қазақстандық кадрларды оқытуға кеткен шығындар және әлеуметтік ортаны 

дамыту шығындарынан тұрады.  

Бюджетке төленетін салықпен басқа да міндетті төлемдер Қазақстан 

Республикасыныңүкіміне сәйкес 24 сәуір 1995 жылы күшіне енген және кейінгі 

толықтырулар мен өзгертулер енгізілген «Салық пен да міндетті төлемдерді 

бюджетке төлеу туралы» заңға сәйкес қабылданады. Контрактідегі салық 

режимі бірінші модель бойынша бекітілуі керек 

С. Нұржанов кеніші 1964 жылы ашылды. «Қор» НК ЖАҚ әсер 

қойнауларын пайдалануға №256 серия МГ (мұнай) лицензия алды, 1998 жылы 

15 қаңтарда №161 көмірсутек барлау және өндіруге шарт жасалды. 

«Қор» НК ЖАҚ – бұл жеке мұнай компаниясы, оның акционерлері жеке 

тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары. 

Мұнай және газ барлау және өңдеуге жасалған шартқа сәйкес 2003-2005 

жылдарына сынама пайдалану жобасы құрастырылды. 

 

4.2 С. Нұржанов кен орнында фонтанды арматураны батырмалы ортадан 

тепкіш электірлі сорапқа ауыстырудың экономикалық тиімділік есебі  

 

Энергетикалық  шығындар 

Мұнай өндіруге қатысты энергетикалық шығынның өзгеруін бекітілген 

қуат қаншаға өзгеруіне және шараларды  енгізу нәтижесінде энергияның 

жылдық  шығынына  байланысты анықтайды. Келесі формуламен  меншікті 

нормативтерді ескере отырып энергия шығынын анықтаймыз: 

Шэ=Q* Э * P                                                                                             (4.1) 

 мұндағы Q – жылдық  мұнай өндіру, т. 
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Э – бір тонна мұнайды көтеруге кеткен энергияның меншікті шығыны, кВт/сағ. 

 Р – 1 кВт* сағ электроэнергия бағасы, тг. 

a) Ұңғының фонтанды әдісін пайдалануда кеткен энергетикалық шығындар: 

- Q = 8550 т 

- Э = 4 кВт/сағ 

- Р = 8,25 тг/кВт 

- Шэ = 8550* 8,25* 4= 282 мың тг. 

ә) Батырылған ортадан тепкіш сорапты әдістегі энергетикалық шығындар: 

- Q = 17100 т 

- Э = 45 кВт/сағ 

- Р = 8,25 тг/кВт 

- Шэ = 17100* 8,25* 45= 6348 мың тг. 

 

Еңбекақы төлеу қорының есебі 

Жалақы төлеу «Еңбек кодексіне» сәйкес орындалады. Жалақы төлеудің 

міндеттерінің негізгі өнім өндірген кездегі әр бір жұмысшының жасалған 

жұмыс сапасымен түрін анықтау. 

Жалақы қорын есептеу айлық тарифтік ставкасы немесе еңбек ақы 

мөлшері. Оның көлемін келесі формуламен есептейді: 

ЖҚ=ЖминКтарифКаудан Каймақ Кқос.ж Сөжс 12                                        (4.2) 

 мұндағы   Жмин – минималды жалақы, 14952 тг; 

Ктариф – тарифті коэффициент, 10-разрядты есепке алдым; 

Каудан – аудандық коэффициент; 1,1; 

Ктер – аймақтық коэффициент; 1,4; 

Кқос.ж – қосымша жалақы коэффициенті; 1,25; 

Сөжс  – өнеркәсіп өндірісіндегі жұмысшылар саны, адам. 

Жалақы қоры: 

ЖҚ =14952  6,49  1,1  1,4  1,25  7  12 = 15691122,2 тг. 

 

4.1-кесте 

Айлық тарифтік ставка 

Тарифтік 

коэффи- 

Циент 

Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэф. 2 2,2 2,69 3,15 3,78 4,46 4,97 5,52 5,89 6,49 

Разряд 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Коэф 6,55 7,02 7,93 8,56 9,04 9,76 10,56 11,47 12,13 12,7 

 

ҚР салық кодексіне сәйкес жалақы қорынан келесі қаржы бөлу түрлері 

жүргізіледі: 

 

Еңбекақы  қорының  аударым  жарнасы 

Мемлекеттік бюджет (әлеуметтік салық) ставкасы 18% бойынша; 

Осылай әлеуметтік қаржы бөлулер келесі құрайды: 

Әқ=ЖҚ  0,18 = 15691122,2  0,18 = 2824402 тг. 

Жалақы қоры қаржы бөлулермен қосқанда еңбек ақы қорын құрайды. 
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ЕАҚ = ЖҚ + Әқ = 15691122, + 2824402 = 18515524,2 тг. 

 

МГК НӨҚ құнды бағалау: 

1) Бастапқы құн бойынша (Қб) – тұтыну орында жеткізу, сақтау және 

орнату шығындарын есепке алғандағы сатып алу (дайындау) құнын қосады. Ол 

мына формуламен анықталады: 

Қб=Б+Шт+ Шқ                                                                                         (4.3) 

 мұндағы Б – МГК НӨҚ сатып алу немесе обьект құны; 

Шт – дайындаушыдан орнату орнына оны жеткізу бойынша көлік шығындары; 

 Шқ – тұтыну орнында құрылыс- монтаж құны. 

 

4.2-кесте 

a)Фонтанды әдістегі жабдыққа кеткен шығындар: 

№ Жабдық атауы Саны 
Өлш. 

бірлігі 

Бір дана 

бағасы, тг 
Соммасы, тг 

1 Фонтанды арматура 1 Дана 1350000 1350000 

2 Құбыр (11,14 метр) 122 Дана 12000 1464000 

3 Муфта 121 Дана 500 60500 

4 Тағы басқа шығындар – – 90500 90500 

5 Жалпы соммасы – – – 2965000 

 

 

4.3-кесте 

ә) Батырмалы ортадан тепкіш сорапты әдістегі жабдыққа кеткен 

шығындар: 

№ Жабдық атауы Саны 
Өлш. 

бірлігі 

Бір дана 

бағасы, тг 
Соммасы, тг 

1 БОТЭСМК5- 125 1 дана 600900 600900 

2 
БОТЭСМК5-125тазала- 

ғыштары 
20 дана 1325 26500 

3 
4ГПЗ- №3180018 

подшипниктері 
5 дана 5250 26250 

4 

БОТЭСМК5- 125 

нығыздаушы резинке 

сақиналар 

10 дана 2600 26000 

5 Құбыр (11,14 метр) 119 дана 12000 1428000 

6 Муфта 118 дана 500 59000 

7 Саға арматурасы 1 дана 1050000 1050000 

8 Кабель (100 метр) 15 дана 12500 187500 

9 Тағы басқа шығындар – – 178000 178000 

10 Жалпы соммасы – – – 3582150 
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Құрылыс және монтаждау жұмыстары: 

Шт=А*Т                                                                                                    (4.4) 

 мұндағы А – төленете ақша мөлшері, тг/сағ; 

        Т – уақыт көлемі, сағ. 

a)Фонтанды арматурада жасалатын монтаждау жұмыстары: 

Шқ  =1500* 48 = 72000 тг. 

ә) Батырылған ортадан тепкіш сорапты қондырғыларда жасалатын монтаждау 

жұмыстары: 

Шқ  =3600* 55 = 198000 тг 

Батырылған ортадан тепкіш сорапты тасымалдау жұмыстары: 

Шт=А*Д                                                                                                    (4.5) 

 мұндағы,   А – арақашықтыққа төленете ақша мөлшері, тг/км; 

 Д – арақашықтық, км. 

 Шт = 56700 тг 

 

a) Қб
ФА = 2965000 тг+ 72000тг = 3037000 тг 

ә) Қб
БОТС = 3582150 тг+ 56700 тг + 198000 тг = 3836850 тг 

Басқа да шығындар 

Басқа да шығындарға басқарманың техникалық жабдықтарын сақтаумен 

қызметіне кететін (байланыс, қауіпсіздік құрылғылары, есептеу орталықтары) 

өндіріске жатпайтын, банк қызметіне төлеулер, әкімшілік қызметкерлердің жол 

сапарына кететін шығындар және басқада шаруашылық келісімдер жағдайын 

бұзуға төленетін санкция түрлері жатады . 

Басқа да шығындар ЕАҚ-нан 25%-ке дейін құрауы мүмкін. 

Шбасқа= ЕАҚ  0,25 = 18515524,2 тг  0,25 = 4628881,05 теңге 

Сөйтіп барлық жылдық шығындарды қосқан кездегі шығындар: 

Шбарлық= ЕАҚ + Ажаб + Шэ + Шр + Ш ЖТД + Шбасқа                                        (3.8) 

а) фонтанды әдіс 

Шбарлық= 26145401,2теңге 

ә) Батырмалы ортадан тепкіш сорапты қолдану 

Шбарлық=32211401,2 теңге 

Бір тонна мұнайдың өзіндік құны формула бойынша анықталады: 

С=Шбарлық/Q                                                              (3.9) 

Фонтанды әдіс кезіндегі өзіндік құн С1=3057 теңге. 

БОТС әдіс кезіндегі өзіндік құн С2= 1883 теңге. 

Газдың әсері кезіңдегі БОТС өзіндік құн С2= 2527 теңге. 

Экономикалық тиімділік анықтау 

Жыдық экономикалық тиімділікті мына формуламен анықтаймыз: 

ЭТжыл = (С1 – С2)  (Q2 – Q1)  ПК  360                            (3.10) 
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Мұндағы С1  – фонтанды әдіс кезіндегі өзіндік құн 

  С2  – БОТС әдіс кезіндегі өзіндік құн 

  Q1 – фонтанды әдістегі сұйықтықтағы таза мұнайдың орташа 

шығымы, т/тәу. 

  Q2 – БОТС қолданғандағы сұйықтықтағы таза мұнайдың 

орташа шығымы, т/тәу 

  ПК – ұңғыны пайдалану коэффициенті, 0,95. 

ЭТжыл = (3057 –1224)  (17,5 –10)  0,95  360 =1357089 теңге. 

ЭТжыл = (3057 –1883)  (17,5 – 10)  0,95  360 =3011310 теңге. 

С. Нұржанов кен орнындағы БОТС енгізуден болған жылдық 

экономикалық тиімділік 3011310 теңгені құрады. 

4.4- кесте 

Технико-экономикалық көрсеткіштер 

№ Көрсеткіштер 

Шараны 

енгізгенге 

дейін 

Шараны 

енгізгеннен 

кейін 

1 Мұнай өндіру, тонна 8550 17100 

2 Сұйықтықтың орташа шығымы, т/тәу 25 50 

3 Мұнайдың көлемі, т/тәу 10 17,5 

4 Еңбек ақы қоры, тг 18515524,2 18515524,2 

5 Әлеуметтік қаржы бөлулер, тг 2824402 2824402 

6 Энергетикалық шығындар, тг 282000 6348000 

7 Амортизация қаржысы, тг 247887 498790 

8 Басқада шығындар, тг 4523475 4523475 

9 Барлық шығындар, тг 26145401 32211401 

10 Бір тонна мұнайдың өзіндік құны, тг 3057 1883 

11 Жылдық экономикалық тиімділік, тг 3011310 
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5 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІК БӨЛІМІ 

 

Батырмалы ортадан тепкіш сораптардың қондырғыларын монтаждау, 

демонтаждау және пайдалану жөніндегі барлық жұмыстарды мұнай-газ өндіру 

өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелерін, Электр қондырғыларын техникалық 

пайдалану қағидаларына, Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы қағидаларына және нұсқаулық талаптарына қатаң 

сәйкестікте орындау қажет. 

Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі арнайы талаптар мынадай 

ережелерді орындауды көздейді. 

1. Аппараттардың Бекітілу сенімділігін, жердегі электр жабдықтарының 

түйіспелерін тексеруді және ток өткізгіш бөліктерге жанасу мүмкіндігімен 

байланысты басқа да жұмыстарды тек ажыратылған қондырғы, ажыратылған 

және сақтандырғыштары алынып тасталған кезде ғана жүзеге асырады. 

2. Трансформатордың (автотрансформатордың) және басқару станциясының 

корпустары, сондай-ақ кабельдің сауыты жерге қосылуы тиіс. 

3. Ұңғыманың шегендеу бағанасы жерге тұйықтау контурымен немесе 380 В 

желінің нөлдік сымымен жалғануы тиіс. 

4. Қондырғы "іске қосу" және "Тоқта" кнопкаларын басу арқылы немесе 

Басқару станциясы есігінің сыртқы жағында орналасқан пакеттік ауыстырып 

қосқышты бұрумен, І топ біліктілігі бар және арнайы нұсқаулықтан өткен 

персоналмен қосылады және ажыратылады. 

5. Басқару станциясындағы өлшеу аспаптары мен релелік аппараттарды 

монтаждау, тексеру, реттеу, жөндеуге алу және орнату жөніндегі жұмыстарды, 

сондай-ақ трансформаторлардағы (автотрансформаторлардағы) тармақтарды 

ауыстырып қосуды тек "рубильник-сақтандырғыш" блогы сөндірілген, біреуі III 

топтан төмен емес біліктілігі бар екі адам сақтандырғыштары алынып тасталған 

қондырғы сөндірілген кезде ғана жүргізу қажет. 

6. Басқару станцияларынан ұңғыма сағасына дейінгі Кабель жер бетінен 400 мм 

кем емес қашықтықта арнайы тіректерде төселеді. 

7. Жұмыс істеп тұрған қондырғы кезінде және сынамалы іске қосу кезінде 

кабельге жанасуға тыйым салынады. 

8. Қондырғының оқшаулау кедергісі 1000В дейінгі кернеумен мегомметрмен 

өлшенеді. 
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9. "Рубильник-сақтандырғышты" блогын өзгертуге және оны тікелей басқару 

станциясында жөндеуге басқару станциясынан 380В желісінің кернеуін 

ажыратқан кезде ғана болады (ажыратуды 6/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы 

станцияда III топтан төмен емес біліктілік персоналы жүзеге асырады). 

10. Батырылатын агрегаттың тораптарын жалғаған кезде шлицті муфтаны 

қолмен ұстауға тыйым салынады. 

 

11. Ұңғыма сағасы талаптарға сәйкес жабдықталады. Күштік кабельге арналған 

өтпелі тесіктің герметикалық нығыздалуы болуы тиіс. 

12. Электрқозғалтқыштардың әзірленетін қондырғыларын басқару 

станциясында сорапты қабылдаудағы о-қысым және электрқозғалтқыштағы 

май температурасы туралы ақпарат алу үшін датчиктермен жабдықтау қажет. 

13. Кабельді ролик шынжырдың көмегімен кронштейнде немесе арнайы 

арқанды аспада ілінуі тиіс. 

14. Құбырларды бұрған және бұрған кезде кәбілді жұмыс істейтін персоналға 

кедергі болмайтындай есеппен жұмыс аймағының сыртына бұру керек. 

15. Батыру жабдығын ұңғымаға Түсіру (көтеру) жылдамдығы 0,25 м/с аспауы 

тиіс. 

16. Кабельді барабанға орау және орау механикаландырылуы тиіс. Кабель 

орамдары барабанға дұрыс қатармен салынуы тиіс. 

17. Ұңғыманы жөндеу кезінде кәбілі бар барабанды барабанды, кәбілдік 

роликті және ұңғыманың сағасы бір тік жазықтықта орналасатындай етіп 

орнату керек. 

18. Батырылатын электр сорапты алғаш рет түсірілетін ұңғыма оқпаны, сондай-

ақ сораптың үлгі өлшемін ауыстырған кезде батырылатын электрсорапты 

пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес шаблонмен тексерілуі 

тиіс. 

19. Сораппен пайдаланылатын ұңғыма сағасы тығыздама құрылғысымен 

жабдықталуы тиіс. 
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20. Ұңғыманың дебитін өлшеу, іске қосу, тоқтату жүйелері және электр 

қозғалтқышының жүктеме көрсеткіштері Мұнай кәсіпшілігі диспетчерлік 

пунктіне шығуы тиіс. 

21. Ұңғыманың сағасына батырылатын агрегатты арнайы қамыттарды қолдана 

отырып жинау керек. 

22. Батырмалы агрегатты сағалық фланцте түсіру және көтеру кезінде 

ұңғымалар кәбілді зақымдалудан сақтайтын құрылғыны орнату керек. 
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6  ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ                                                                                                             

Топырақ пен топырақты мұнайдан микроорганизмдермен тазарту 

биологиялық және химиялық тотығу жолымен жүргізіледі. Бұл реакциялардың 

жылдамдығы топыраққа нитраттар мен фосфаттарды енгізгенде өседі. 

Жер қойнауының ластануын болдырмау мақсатында сарқынды сулар 

барынша тазартылуы тиіс. Қабаттық қысымды ұстап тұру кезінде мұнай 

қабаттарына айдалатын суға сілтілер, баз, полимерлер қосылады. Бұл химиялық 

реагенттер мұнайды қабаттан толық ығыстыруға ықпал етеді. Алайда бұл 

реагенттерді қолдануға негізгі қарсы көрсетімдер қабаттық судың қаттылығын 

арттыру, сілтілердің қабаттық жыныспен өзара әрекеттесуі, реагенттерді 

жыныспен адсорбциялау болып табылады. Бұл факторлар қабаттардың 

ластануына ықпал етеді,ал бұл су жер бетіне төгілген жағдайда топырақ пен су 

қоймаларын ластайды. 

Жерді рекультивациялау ластану көзін жою немесе оқшаулау, аумақты 

ластану өнімдерінен (өндіріс қалдықтарынан) тазарту және аумақты мақсаты 

бойынша қолдануға жарамды күйге келтіру болып табылады. Рекультивация 

әдетте екі кезеңде жүргізіледі, оның біріншісі жер беті жоспарланып, құнарлы 

қабат қайтарылады, ал екінші кезеңде жерді биологиялық және биохимиялық 

әдістермен жақсарту бойынша жұмыстар жүргізіледі. 

  Химиялық заттармен ластанған жерлерді қалпына келтіру өте қиын және 

қымбат. Біздің елімізде мұндай топырақты қалпына келтіру тек басталады. 

  Атмосфераның, топырақтың, жер қойнауының, су объектілерінің 

ластануын жою әзірленген іс-шаралар кешеніне сәйкес жүзеге асырылады. 

Ресейдің әртүрлі өңірлері экологтарының бірлескен жұмысы мұнай өндіру 

өнеркәсібінің қоршаған табиғи ортаға теріс әсерін төмендетуге ықпал етуі 

мүмкін. Көптеген заттай эксперименттер мен әдістемелерді, тәсілдерді 

өнеркәсіптік пайдаланудың нәтижелері қоршаған ортаны қорғау 

проблемаларын шешуге және мұнай мен газ өндіру кезінде ластанудан 

тазартуға айтарлықтай дәрежеде көмектесе алады. 
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Қорытынды 

 

Нұржанов кен орны туралы жалпы геологиялық мәліметтерге жүргізілген 

бағалау нәтижесінде қабаттық флюидтегі жоғары газ құрамының ерекшелігі 

анықталды,ол электр орталықтан тепкіш сораптар қондырғысының 

конструкциясына зиянды әсер етеді. Батырылатын жабдықтың істен шығуының 

себебі оның қызып кетуі, сорап сатыларында газ тығындарының пайда болуына 

байланысты қозғалтқыштың сынуы болып табылады. 

Жоғары газ факторының әсерімен күресудің қаралған түрлі әдістері – 

газосепараторлар мен диспергаторлар, өндіру процесін пайдалану күрделі 

жағдайларында неғұрлым тиімді және жетілдірілген күйде жасауға мүмкіндік 

береді. 

Жобаның қорытындысын шығара отырып, батырылған жабдықтың істен 

шығуы туралы мәселелер әлі күнге дейін толық шешілмеген және әрі қарай 

зерттеулердің объектісі болып табылатыны туралы қорытынды жасауға болады. 

Жобада қойылған мақсаттарға қол жеткізілді, батыру жабдығын оңтайландыру 

жүргізілді және Нұржанов кен орнында перспективалық технологиясын енгізу 

жолымен Электр орталықтан тепкіш сорапты орнату жұмысының тиімділігін 

арттыру нұсқасы ұсынылды. 
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